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 چکيده

ريزشي -ی چرخشيبه تحلیل نظری اين مسئله بپردازد که آيا نظريهکند ی حاضر تالش مي مقاله

ی سیاسي، توان تبیین مکانیسم و دينامیسم دولت را دارد؟  خلدون در باب دولت ازمنظر مدرنیته ابن

ی  ی مدرنیتههای نظری موجود در زمینهيافت ای از رهبرای پاسخ به اين سئوال، ابتدا برمبنای پاره

کارکردها و مفاهیم موجود در گفتمان سیاسي مدرن، معرفي شده و سپس اين سیاسي، خواص و 

خلدون و گفتمان سیاسي او به مواجهه نهاده شده است. نگارنده برمبنای اين تحلیل  بررسي با آرای ابن

ی شرايط عنوان يک نظام حقیقت، برساخته خلدون به جايي که آرای ابن نظری نشان داده است که از آن

ی زمان خود است و در چهارچوب اجتماعي، سیاسي و اقتصادی خاصي پرورش  ائات جامعهو اقتض

شناسي خصوصا، کفايت و  شناسي و انسان های معرفتلحاظ نظری عموما و از جنبه يافته است، به

ای از  توانايي الزم را برای تبیین تحوالت و دگرديسي دولت مدرن ندارد و بنابراين تالش پاره

فکری و بعضا ايدئولوژيک جهت تسری و تعمیم آرای او به دولت مدرن امروزين، جز  های جريان

 ی جديد نخواهد بود.  های تحقیقاتي در باب مدرنیته و جامعهاتالف و هدر دادن وقت و توان برنامه

شناسي،  ريزشي، عصبیت معرفت-ی چرخشيمدرنیته، دستگاه نظری، نظريهواژگان كليدي: 
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 مقدمه و طرح مسئله 
عنوان علمي که  به 1838ی اگوست کنت در سال  وسیله شناسي به پس از اعالم موجوديت جامعه

شناسي و  واجد موضوع و روش خاص خود است تا امروز، اين علم هم از نظر معرفت

آکادمیک،  روز مورد بازنگری قرار گرفته و هم ازلحاظ برد و شعاع گسترش شناسي، روزبه روش

 سرعت روزافزوني به خود گرفته است. 

ويژه در کشورهای مسلمان چندان طووالني نیسوت و    شناسي در جهان سوم و به حیات جامعه

هوای  ی زماني، متفکران اجتماعي مسولمان واکونش  دهه تجاوز نکند. در اين برهه 7يا  6شايد از 

عنوان دانشي که برآمده از سوازوکار مدرنیتوه    شناسي به متفاوتي در برابر مدرنیته )عموما( و جامعه

هوای  اند. برخي منتقد جامعه شناسي شودند و بوا بوازخواني انديشوه    )خصوصا( است ابراز نموده

ای نیوز،  شناسي اعالم کردند؛ پواره  نیازی خود را به جامعه خلدون، بي اجتماعي متفکراني چون ابن

هوای  بخشي به آن از تاسیس دپارتمان عیتشناسي را ستودند و در جهت مشرو علم جديد جامعه

ی ايودئولوژيک هوم    شناسي حمايت نمودند. اين کشاکش فکوری کوه در موواردی صوب ه     جامعه

 های کشورهای مسلمان خاورمیانه پايان نیافته است.   داشت، هنوز هم در دانشگاه

در ايوران، گرچووه قبوول از پیووروزی انقوالب اسووالمي، ايوون جوودال فکوری بوور سوور حقانیووت    

خلودون )خصوصوا( چنودان جودی نبوود، اموا پوس از         شناسي جديد )عموما( و آرای ابن جامعه

ی نحووی کوه دامنوه    ها بیشتر جای تامل دارد؛ به ها و کشاکش پیروزی انقالب اسالمي، اين جدال

شناسوي ايوران را در برابوور ايون پرسووش قورار داده اسوت کووه آيوا بايوود        ايون اختالفوات، جامعووه  

خلودون را موورد    چوون ابون   را توسعه داد، يا آرای اجتماعي متفکرانوي هوم   شناسي جديد جامعه

بنودی   ها مبادرت نمود. در جمع ی افکار آنان در دانشگاه بازخواني قرار داد و به آموزش و اشاعه

توان حداقل سه جريان فکری سیاسي را در باب آرای متفکران اجتماعي مسلمان و بواالخ   مي

 ناسايي کرد:  خلدون در ايران، ش ابن

شوناختي   شوناختي و معرفوت   گاه و منطق و نیوز مبواني هسوتي    جرياني که غافل از خاست -1

ی اجتموواعي دانسووته و برمبنووای ايوون تصووور،  شناسووي، آن را غافالنووه معووادل فلسووفه جامعووه

دانود.  شناسي مي خلدون را جايگزيني برای جامعه چون ابن های اجتماعي متفکراني هم انديشه

شود؛ يکي ايدئولوژيک و سیاسي، که در حوال   ود به دو جريان فرعي تقسیم مياين جريان خ
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ی شناسي را مسدود کورده اسوت، و ديگوری کوه داعیوه      ی کمي و کیفي جامعه حاضر، توسعه

 داند. شناس مسلمان مي خلدون را نخستین جامعه سیاسي و ايدئولوژيک ندارد اما ابن

چنوان متفکوری    دانود ولوي او را هوم   اس نموي شون  خلدون را جامعوه  جريان ديگری که ابن -2

عنووان اموری فراينودی،     و طرح نظريوات و آرای ابون خلودون را بوه     1کنداجتماعي تلقي مي

 داند. ضروری مي

داند و نه شناسانه مي شناسي در ايران را نوعي ايدئولوژی جامعه فقط جامعه جريان سوم، نه -3

دانود کوه در   هايي موي  ن را مجموعه بحثخلدو شناسي محض و علمي، بلکه آرای ابن جامعه

سواخته و پرداختوه شوده و قابلیوت      -هرچند متفاوت بوا پیشوینیان  -يک دستگاه نظری کهنه 

2دهي به مسائل عصر تجدد امروز را ندارد. پاسخ
 

خلودون را موورد نقود     شناختي ابون  شناختي و معرفت استثنای کار طباطبايي که مباني انسان به

هوا   طرفانه و آکادمیک به او دارد، در ساير جريوان  ز آزاد ارمکي که نگاهي بيجدی قرار داده و نی

دهوي   چه ديده شود، در جهت تايید و مشوروعیت  شود يا چناناثری از نقد و ارزيابي يا ديده نمي

   3به اوست.

خلدون را از باب مشروعیت تعمویم و تسوری آن    کدام از اين سه جريان، نظريات ابن اما هیچ

ی  اند؛ پرسشي که محور مقالهطور خاص و محدود، مورد ارزيابي قرار نداده ی جديد، به هبه جامع

چرخشوي از  -ی ريزشوي  ی موسوم به نظريوه حاضر است و تالش شده بررسي شود که آيا نظريه

کوارگیری در   صوورت، آيوا ايون نظريوه قابلیوت بوه       خلدون قابل استخراج است؟ و دراين آثار ابن

ی حاضور را   اصلي مقالوه   را دارد؟ تالش جهت پاسخ به اين دو پرسش، هدفی سیاسي  مدرنیته

 دهد. تشکیل مي

ی هوای نظريوه  ها، نگارنده تالش نموده است ابتدا ابعواد و ويژگوي  برای پاسخ به اين پرسش

ی سیاسوي   خلدون را مشخ  نمايد؛ سپس، بوه معرفوي سوازوکار مدرنیتوه     ريزشي ابن-چرخشي

ی  ريزشي و مدرنیتوه -يعني نظريه چرخشي-ی اين دو پارادايم نظری مواجهه گاه، با بپردازد و آن

 خلدون را به نقد و ارزيابي بگذرد.  مکانیسم و قابلیت يا ناکارايي پارادايم ابن -سیاسي

                                                           
 . 1386و   1376نک تقي آزاد ارمکي  1

 خلدون و علوم اجتماعي مراجعه شود.  عنوان ابندر اين مورد به آرای سیدجواد طباطبايي در اثر او با  2

  داند.شناس مي خلدون را نخستین جامعه ( ابن1390ثقفي در اثر خود ) 3
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 شناسي  مفهوم

 ملت -دولت

ت رعايت حقوق برابر سیاسي )برابری شهروندان(، التزام به انتخابا»ملت عبارت است از  -دولت

ای در سرزمین مشخ ، براساس رای شهروندان، اصل تفکیک قوا در حکومت و اصل  دوره

، 1380و بشیريه  9-17، 1384؛ پوچي 1973فرسون  )باکارک، مک« حکومت قانون نه شخ 

15.) 

کند؛ اول، حقوق افراد اولويت ومحوريت ملت بر سه اصل ديگر تاکید مي -دولت، در دولت

توانود  شود؛ دوم، دولوت نموي  های شهروندی خالصه نميق و مسئولیتدارد، و اين حق در حقو

ی مودني( را مخودوش کنود؛ وسووم، اسوتقرار سوازوکار        استقالل و آزادی عمل جامعوه )جامعوه  

کنود، بوا   ی دولت است. اين سازوکار میان جامعه و دولت ارتبوا  برقورار موي    دموکراسي، وظیفه

 (.35، 1388پور  ييلحاظ نمودن حق برتری جامعه به دولت )جال

 مدرنيته

سو و مدرنیسم از سوی ديگر است. مدرنیزاسیون ناظر  مدرنیته محل التقای مدرنیزاسیون از يک

های جديد  بندی افزاری و عیني جامعه است و مدرنیسم، بر محور صورت های سختبر شالوده

 هنری قابل فهم و درک است.  –فرهنگي

 ي سياسي  مدرنيته

یاسي، ترکیب اين دو بعد يعني مدرنیزاسیون و مدرنیسم با لحاظ نمودن نقش ی س در مدرنیته

سو با تاثیرپذيری از فرايند مدرنیته به  ملت از يک-گیرد. دولتملت مورد توجه قرار مي -دولت

پردازد و گیرد ميتشکیل نهادهای مدرن، که از دستاوردهای عیني وتکنیکي جديد بهره مي

ن مبتني بر سازوکار جديدی است که از جانب نیروهای اجتماعي گاه آ ازسوی ديگر خاست

گیری و مشارکت مردم کند. يکي از اين سازوکارها، فرايند تصمیممشروعیت خود را کسب مي

 باشد. های جديد مي در ايجاد دولت
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 عصبيت

ا در اين ه ی آرا و ديدگاه چه که از مجموعه خلدون است. آن کلید دستگاه نظری ابن عصبیت، شاه

داند، اما بر آن آيد، آن است که وی حسب و نسب را موجد اولیه عصبیت ميخصوص برمي

 گويد: توانند آن را تقويت کنند. او در اين باره مياست که عوامل ديگری مي

تور باشود عصوبیت     توان ترديد کرد اين است که هرچه خويشواوندی نزديوک  چه نمي در آن»

کند، مگر هنگامي که در میوان آنوان   و حمايت از قبیله مصداق پیدا نمي نیرومندتر است. امر دفاع

نظور او نسوب    (. بوه 230، 1359خلودون   )ابن« عصبیت باشد و همه از يک خاندان و پشت باشند

سوگندی )حلف( را ايجاد نمايد و هر دوی اين عوامل در قوومي   پیماني) والء( و هم تواند هممي

 محض ايجاد کند.  که دارای عصبیت است، اطاعت

سازد، اموا عامول تقويوت آن    اندازه نسب عصبیت را متاثر نمي خلدون دين گرچه به نظر ابن به

 گويد: گردد. او ميمحسوب مي

)هموان،  « که در میان قوم خوويش شورکت داشوت    خدا هیچ پیامبری را برنینگیخت، مگر آن»

283.) 

ي نیوروی اساسوي ديگوری بور نیوروی      در اين فقره، مراد ابن خلدون آن است که دعوت دين

توانود شور  کوافي بورای     رو گرچه شر  الزم عصبیت نیست، اما موي  افزايد و ازاينعصبیت مي

-ی عصبیت ايجاد مي واسطه داری اغلب به سخني ديگر، از نظر او امر دين ايجاد آن تلقي گردد. به

بسوتگي اجتمواعي    اد همی عصبیت، ايج ونسب است. کارويژه ی اصلي آن حسب شود که پشتوانه

 1بسوتگي اجتمواعي دورکویم    خلودون، آن را معوادل هوم    ای که برخي از شارحان ابناست؛ پديده

 اند. قلمداد نموده

 شناسي  روش
ی حاضر، از روش اسنادی استفاده شده است. برای  دهي به دو پرسش اصلي مقاله منظور پاسخ به

جويي  خلدون پي چرخشي را در آرای ابن-يی ريزش بررسي سئوال اول که بود و نبود نظريه

خلدون  خلدون و ساير اسنادی است که در شرح ابن ی ابنمقدمهترين سند معتبر  کند، مهم مي

-ی ريزشيگری نظريه اند؛ و در پاسخ به پرسش دوم که در پي بررسي توان تبییننگاشته شده

                                                           
1 E. Durkheim  
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شناسان جديد  ندات جامعههای مدرن امروزی است، از منابع و مست چرخشي، درخصوص دولت

گیری شده است. ربط  اند، بهرهی نظر پرداخته که در باب دولت مدرن و خصاي  آن، به ارائه

 اين آرا، چهارچوب نظری مقاله را فراهم کرده است. 

 چهارچوب مفهومي
توان در سه سنخ عمده شناسي را مي خلدون ی ابنشده در حوزه های انجامطور کلي بررسي به

 بندی کرد:  دسته

هوو، ارويون روزنتوال     1398، توانايان خرد 1953در سنخ اول که شامل آثار ساطح الحصری 

عنووان   خلودون بوه   اسوت، ابون   1392و  1390و تقفوي   1390، جمشیديها 1372، خوشرو 1368

چه که در  هايش با آن ی علوم اجتماعي معرفي گرديده و ادعا شده که اغلب ديدگاه پیشگام حوزه

ی آرای کسواني چوون    شناسي نوين مطرح است، انطباق دارد. اما سنخ دوم که دربرگیرنوده  جامعه

، ناصویف نصوار   1982، علي اوملیل 1358، محسن مهدوی 1358، الفاخوری 1354ايوال کوست 

خلدون دارد و بور ايون بواور اسوت کوه افکوار        و طباطبايي است، ديدگاهي انتقادی به ابن 1366

ی جديد تسری داد، يا در اين امر بايد احتیا  کرد. در سنخ سوم  ان به جامعهتوخلدون را نمي ابن

خلودون را صورفا انديشومندی     گیرند کوه ابون  قرار مي 1386، 1376نیز کساني چون آزاد ارمکي 

انود، اموا از هرگونوه داوری و    های وی برآمده اجتماعي دانسته و درصدد تشريح و تحلیل ديدگاه

 اند. یز نمودهارزيابي آرای او پره

شناسوي از آن غفلوت شوده، ارزيوابي و اظهوارنظر       خلدون ای اساسي که در مطالعات ابننکته

ای يک از اين شوارحان، اشواره   طوری که هیچ خلدون است. به ی سیاسي ابن صريح درمورد نظريه

درن های مو  خلدون با دولت ريزشي ابن-ی چرخشي ی امکان يا عدم امکان تطبیق نظريه به مسئله

 ی حاضر درصدد بررسي آن است.  ای که مقالهاند؛ مسئلهامروزين نکرده

 خلدون ي چرخشي ابن نظريه

خلدون بر اين انگاره مبتني است که دولت در بدو تاسیس میل به  ی چرخشي ابن اساس نظريه

اند و جملگي خود را  زايش و جذب نیرو دارد؛ نیروهايي که از يک نسب واحد مشتق شده

دانند، نوعي هويت دانند. اين نسب واحد، به افرادی که خود را بدان منسوب ميآن مي مديون

نظر او گرچه  بخشد. کانون اين هويت همان عصبیت است. به پارچه مي جمعي واحد و يک
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های ها بر عصبیتهای بسیاری وجود دارد، ولي يکي از عصبیتعصبیت در قبايل و جمعیت

ها را متمرکز و متحد سازد. چنین عصبیتي از آن قومي خواهد بود  واند آنکند، تا بتديگر غلبه مي

 ای اصیل و رياست باشد.  که دارای خانواده

در »توری اسوت.    ونسب اصیل گذار دارد که دارای حسب خلدون، اين قوم يک بنیان نظر ابن به

یشووای قووم خوود    آوری خراج و دفاع از کشور، پگذار دولت در اکتساب مجد و جمع آغاز بنیان

ی آن بر رقبوا غلبوه يافتوه،     وسیله شمارد، زيرا عصبیتي که بهباشد و خود را يکي از افراد قبیله مي

ی چرخشوي خوود، از    خلودون بورای تبیوین نظريوه     (. ابن313 -314)همان، « کندچنین اقتضا مي

هوا را   ر دولوت کند و برمبنوای ايون تمثیول، عمو    شناختي استفاده مي انسان-شناختي تمثیلي زيست

 گويد:   باره چنین مي کند. او در اينبیني مي پیش

ها نیز هرچند برحسب قرانات مختلف است، ولي عمر دولت از سوه پشوت    اما سنین دولت»

کند و هر پشت عبارت است از سن متوسط يک شخ  که چهول سوال باشود. پوس     تجاوز نمي

 (.324)همان، « دباشی رشد ونمو تا غايت آن مي چهل سالگي پايان دوره

هوای   خلدون اين سه پشت يا سه نسل که فراخنای عمر يک دولت است از ويژگي باور ابن به

فراخور عبوور از يوک نسول بوه      ساني برخوردار نیست، بلکه به شناختي يک شناختي وجامعه روان

خلودون،   يابد. بنا به اعتقاد ابون ها مرکزيت مي نسل بعدی، گفتمان خاصي در دستگاه حکومتي آن

نشیني مانند تنگي معیشت و دالوری و شکار  های خشونت وتوحش باديهنسل نخستین بر خوی»

چنوان   علت، شدت عصبیت در میان آن نسول هوم   همین و اشتراک در فرمانروايي پايدار است و به

دهود و از تنگوي   سبب کشورداری و نازونعمت ت ییور خووی موي    ماند و نسل دوم بهمحفوظ مي

گذارد؛ روايي به خودکامگي گام مي راخي معیشت و نازونعمت، و از اشتراک در فرمانروزی به ف

زودی تن به سستي دهد، چون اين  تواند بهاما چون بسیاری از صفات نسل نخستین را دارد، نمي

نسل هنوز امیدوار است که اوضاع و احوالي که در دوران نسول نخسوتین بووده، بوار ديگور بواز       

داند، زيرا (. در اين فقره ابن خلدون دولت را قابل انتقال و زوال نمي326ان، )هم« خواهد گشت

چنان واحد اسوت.   گذار آن هم هايي از عصبیت را حفظ کرده و هويت جمعي قوم بنیانهنوز رگه

 نظر او:  کند نسل سوم است. بهی زوال و نابودی مي چه که دولت را وارد چرخه اما آن

برد که گويي وجوود نداشوته   نشیني و خشونت را چنان از ياد مي باديه اما نسل سوم، روزگار»

کلوي   رسد.... و عصبیت آنان بهی نهايي مي است، لذا فراخي و نازونعمت در میان ايشان به مرحله
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ی آن مسوتحکم   جا دولت، استقرار يافته و شالوده تا اين»خلدون  باور ابن )همان(. به« شودزايل مي

(. او در تبیین و تعلیول ايون   285)همان، « نیازی از عصبیت شده است باعث بي شده و همین امر

 گويد:  نیازی ميبي

مورور زموان و بوا گذشوت      ها، يکي پس از ديگوری بوه   چون پس از استقرار دولت، افراد آن»

های پیاپي از راه وراثت به آن نايل آيند، آن وقت مردم چگونگي آغواز کوار را از    ها و دولت نسل

)هموان،  « پوذيرد ی مخصووص اسوتحکام موي    برند و آيین رياست، برای خداوند آن دسوته د مييا

دهد. در اين مرحلوه ديگور   خلدون در نسل سوم است که فتور و قصور روی مي نظر ابن (. به296

هوای   های گروهي و رسیدن به اهداف وآرمان آن روح حماسي و غرور ملي، روح دفاع از ارزش

مانند هجووم قووم بیگانوه بوه دولوت       تصادف يک عامل خارجي به اگر به»ود. رخود، از دست مي

شوند که از ديگوران  مردان مجبور مي تواند از خود دفاع کند. درنتیجه دولتروی آورد، ديگر نمي

)صاحبان نخوت يا موالي( کمک بگیرند و خود را نگه دارند و حتموا بوا آن پشوتیبانان نیوز کنوار      

« را رعايت نمايند تا سرانجام اجل دولت فرا رسد و سقو  آن حتموي گوردد   بیايند و جانب آنان

يعنوي  -راحتي به گوروه جوايگزين    همه نسل سوم گرچه حکومت را به (. بااين178، 1392)ثقفي 

کوه بوا روی    کند تا اينکند، اما سازوکار فتور و زوال دولت را آماده ميواگذار نمي -دولت جديد

 کند:  اين زوال محقق گردد. او در اين مرحله چنین اذعان ميکار آمدن نسل چهارم، 

ماننود و  انقراض در نسل چهارم، حتمي است؛ چون وقت ايشان فرارسد، ساعتي بازپس نمي»

 (.180، 1359خلدون  )ابن« توانند گرفتساعتي پیشي نمي

کند. به اعتقواد  ی انتقال دولت، نسل و مرحله را از هم متمايز مي خلدون در فرايند چرخه ابن

تر از مرحله است، چه، گاهي ممکن است که در يک نسول بویش از يوک مرحلوه از      او، نسل عام

کند، لوذا عمور   بندی مي رو او اين سه نسل را در پنج مرحله تقسیم عمر حکومت طي گردد. ازاين

 گذرد. دولت از پنج مرحله مي

و چیرگي بر مدافع و مخالفت و ی نخستین دوران پیروزی و رسیدن به هدف و طلب  مرحله

ی دوم، دوران خودکامگي  استیال يافتن بر کشور و گرفتن آن از دست دولت پیشین است. مرحله

درازی بوه مشوارکت و مسواهمت در     ی خويش و مهار کردن آنان از دست و تسلط يافتن بر قبیله

برای برخورداری  ی سوم، دوران آسودگي و آرامش خدايگان دولت امر کشورداری است. مرحله

ی چهووارم، دوران خرسووندی و  دسووت آوردن نتووايج و ثموورات پادشوواهي اسووت. مرحلووه   و بووه
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انود  گوذاری کورده   چه گذشتگان وی پايه جويي است و رئیس دولت در اين مرحله به آن مسالمت

ی پونجم،   گیورد. مرحلوه  جويي پویش موي   شود و با پادشاهان همانند خويش راه مسالمتقانع مي

انود  چه را که پیشینیان او گردآورده اسراف و تبذير است و رئیس دولت در اين مرحله، آندوران 

هوا و   وبخشش بر خواص و نديمان خويش در محفل ها و لذايذ نفساني و بذل راني در راه شهوت

 (.334-36کند )همان، مجالس عیش تلف مي

هوای   ا بوه امپراتووری  ی چرخشوي خوود ر   خلدون با محوريت بخشیدن به عصبیت، نظريه ابن

 گويد:  دهد. او مياسالمي تسری مي-عربي

توان از دولت عرب، در روزگار اسالم پند گرفت که چگونه، آن دولت و اين حقیقت را مي»

امیه در  ی نخستین، نفوذ و قدرت خود را تا اندلس و هندوچین توسعه داد و فرمان بني در مرحله

حدی که سلیمان بن عبدالملک از دمشوق   اف نافذ بود؛ بهعلت عصبیت عبدمن ی قوم عرب به همه

به قتل عبدالعزيز بن موسي بن نصیر در قرطبه فرمان داد و فرمان او را رد نکردند و عبدالعزيز را 

ی تجمل و نازونعمت رسویده   که به مرحله سبب آن امیه بهکشتند؛ ولي پس از چندی عصبیت بني

ها هم بوه آزار   عباس به خالفت رسید و آن ض گرديد و بنيبودند متالشي شد و آن دودمان منقر

رو عصبیت عبدمناف ازهوم   هاشم پرداختند و طالبیان را کشتند و آن را متفرق ساختند و ازاين بني

روايان مرزها و نواحي دور، ماننود خانودان    گسیخت و عرب نسبت به آنان گستاخ شدند و فرمان

طلبي در سر کردند و دولت ايشان تجزيوه شود.    ی استقالل یهاغلبیان و مردم اندلس و ديگران داع

علوت اعتوراف بوه عصوبیت آنوان و       گاه خاندان ادريس در م رب قیام کردند و بربرها يکي بوه  آن

که سپاهیان و نگهباناني از دولت وجود ندارد که بوا آنوان بوه     سبب مطمئن بودن از اين ديگری به

خلودون ايون    )هموان(. ابون  « فتند و از آنان حمايت کردنود نبرد برخیزند، دعوت ادرسیان را پذير

-اسالمي قیام کردند نیز تسری مي-های مستقل ايراني که علیه امپراتوری عربي نظريه را به دولت

 گويد:  دهد. او در اين مورد چنین مي

در روزگار دولت معتصم و پسرش الواثق عصبیت عرب فاسد شده بود و از آن پس اتکوای  »

که ديلمان به ب داد لشوکر   موالي ايراني و ترک و ديلم و سلجوقي و جز آنان بود، تا اين ايشان به

روايي آن اختالف پویش   کشیدند و آن شهر را به تصرف خويش درآوردند. سپس چون در فرمان

دنبال آنان سلجوقیان پادشاهي يافتند و مردم  روايي ديلمان هم به سر رسید و به آمد، دوران فرمان
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گاه سلجوقیان نیز منقرض شودند و سورانجام تاتارهوا     روايي آن سلسله درآمدند. آن ير فرماندر ز

 (.297)همان، « های دولت عرب را محو کردندلشکر کشیدند و خلفیه را کشتند و نشانه

 دهد:طور مجمل نشان مي های حکومتي را بهجدول زير دگرديسي خلقیات نسل
 

 تشناسي خلقيا نوع ها/خلقيات نسل

 روايي تنگي معیشت، دالوری، شکار، اشتراک در فرمان اول

 فراخي معیشت، نازونعمت، خودکامگي دوم

 نیازی از آن افرا  در نازونعمت، زوال عصبیت و بي سوم

 

بنودی  هوای هور دوره در صوورت    گیری گفتمانطور دگرديسي عمر حکومت و شکل و همین

 زير بهتر نشان داده شده است:  
 

 عناصر گفتمان ماندوره/گفت

 پیروزی، چیرگي بر دولت پیشین-هجوم اول

 خودکامگي، ايجاد هژموني گروهي، دفع مبارزان اولیه و افراد خودی دوم

 مندی از ثمرات قدرت مطلقه آسودگي، آرامش، بهره سوم

 خواهي جويي، تمدن خرسندی، مسالمت چهارم

 ها وولعب، تنعم خودیاسراف و تبذير، بذل به نزديکان و خواص، له پنجم

 

 ي ريزشي  نظريه
يعني -شناسي اوست و اين نظريه  ی انسان خلدون مبتني بر نظريه ی ريزشي ابن نظريه

نظر وی،  بندی شده است. به ی طبايع او صورت ی خود براساس نظريه نوبه به -شناسي انسان

دت عصبیت بر اقوام هرگاه عصبیت در قومي متراکم گردد، آن قوم با تکیه بر غالظت و شدا

کند و رياست خود را بر  ديگر که اين خصلت را مساوی با يا کمتر از او دارند، چیرگي پیدا مي

رساند و سپس خصايل انساني که ريشه در طبايع وی دارد، سرنوشت  تمامي آنان به ثبوت مي

 گويد: زند. او در اين خصوص چنین مي روايي آن را رقم مي دولت و کیفیت فرمان

هرگاه اين رياست مسلم شد، چون خوی خودپسندی، غرور و سرکشي و سرافرازی کوه از  »

طبووع، از شوورکت دادن ديگووران در امووور  هووای حیووواني اسووت، در وی وجووود دارد، بووه سرشووت
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شوود، در او  زند و خوی خدامنشي که در طبايع بشر يافتوه موي  روايي و سلطنت سر باز مي فرمان

 (.317)همان، « آيدپديد مي

عنووان نووعي طبوع و     کند و آن را بوه خلدون به طاغي شدن انسان اشاره مي در اين فقره، ابن

روا ايجواد شوود، خووی     نمايد. وقتي چنوین خوويي در فرموان   سرشت در نهاد بشريت قلمداد مي

تودريج   شوود، و بوه  ی مديريت سیاسي او متجلوي موي   طلبي نیز در نحوهخواهي و توسعهتمامیت

ی در اطراف خود ايجاد و ساير خويشان و بسوتگان کوه در هنگوام فوتح و هجووم،      ای خودحلقه

کنود و  هوای اول کوانون قودرت دفوع موي      رزم او بودند، به انحای مختلوف از حلقوه   همراه و هم

 گويد:  خلدون مي نمايد. ابنها وخیانت متهم مي روی ها و کجپیکارجويان ديروز را به انواع تهمت

روايوي   هوای ديگور بورای شورکت جسوتن در فرموان      ن هنگام، از عصبیتاين است که در اي»

شوند که چنان هم لگام زده و سرکوب مي گردد. آنشود و عصبیت ايشان م لوب ميممانعت مي

تورين دخوالتي در    دهد کوچوک کس اجازه نمي کند و به هیچتازی مي چه بخواهد، يکه وی هر آن

گواه قودرت و بزرگوي،     به سود و زيان آن درنگورد و آن  روايي از خويش نشان دهد و امور فرمان

-18)هموان،  « زنود گیرد و ديگران را از شرکت جستن در آن کنوار موي   سره به وی تعلق مي يک

317.) 

خلدون در نظر دارد، دستگاه ايدئولوژيک دولتي سعي دارد فراينود دفوع و    چه که ابن بنا به آن

و با تاسي از گفتمان مسلط، منتقدان و ناراضیان را بوا  درنهايت ريزش را توجیه ايدئولوژيک کند 

-واژگان و اصطالحاتي که محصول زايش آن گفتمان مسلط است، منکوب و در نظر موردم، بوي  

کند از متفکران و دانايوان عصور   ارزش نمايد. حاکم خودکامه در جهت تحقق اين میل، سعي مي

 اخذ نمايد. خود مجوز عقلي، عرفي و حتي شرعي اين اقدامات را 

افتد، و آيا سوق يافتن حاکم يوا   ممکن است اين سوال پیش آيد که چرا اين ريزش اتفاق مي

-ها برموي  خلدون به اين سوال سمت خودکامگي غیرقابل اجتناب است؟ پاسخ ابن رئیس دولت به

یول بوه   ی م واسوطه  ناخواه، حواکم بوه   ی طبايع او. براساس اين نظريه، طبیعتا وخواهگردد به نظريه

میوزان افوزايش ايون     کنود و بوه  گسترش نفوذ و خودکامگي، نفوذ ديگران در حکومت را کم موي 

ی زير مويد ايون   يابد. فقرهی حکومت کاهش مي خودکامگي، میزان مشارکت اطرافیان او در اداره

 نکته است:  



 

 

 

 

 

 1393، شماره دو، پاییز و زمستان 21شناختی دوره مطالعات جامعه   108 

 

 

 ی فواتح و حواشوي و اهول    ديگر از عوامل انحطا ، اختالفي اسوت کوه میوان رئویس قبیلوه     »

آوری خوراج و دفواع از    گذار دولت، در اکتساب مجد و جمع دهد. در آغاز، بنیانعصبیت رخ مي

شومارد، زيورا عصوبیتي کوه     کشور، پیشوای قوم خود باشود و خوود را يکوي از افوراد قبیلوه موي      

 (.313)همان، « کندی آن بر رقبا غلبه يافته، چنین اقتضا مي وسیله به

هوای   ی کشور، گروه ی مشارکت همگاني در اداره واسطه ست و بهجا اختالفي در بین نی تا اين

تودريج   طلبوي حواکم، بوه   اند. اما مشکل آن است که طبع توسعهگرايي رسیده مختلف با هم به هم

گوذار آغواز    کند و آن واگرايي است. اين واگرايي با مرگ بنیانگرايي را وارد پويشي ديگر مي هم

 گويد: د چنین ميخلدون در اين مور شود. ابنمي

ها، بوه قودرت    دست آن آيند. اينان عواملي را که بهسپس جانشینان و احفای او بر سر کار مي

ورزنود و   پردازند و نه در مال، مواسات ميها مي برند و ديگر نه به تکريم آناند، از ياد مي رسیده

ي که کمر به مساعدت و ياری گیرند تا به بیگانگان بدهند؛ چون قبايلکارها را از دست ايشان مي

)هموان،  « کنود شوند و بدين سان عصبیت میدان را خالي موي اندک رانده مي آن بسته بودند، اندک

(. پیامد اين وضع، ريزش تدريجي خويشان و اقوامي است که زماني از پیکارجويوان هموراه   314

 گويد:  ر ادامه ميخلدون سپس د شدند. ابنگذار جهت استقرار دولت جديد محسوب مي بنیان

ی خوويش و مهوارکردن    و اين شروع خودکامگي و استبداد است؛ يعني تسلط يافتن به قبیله»

درازی بوه مشوارکت و مسواهمت در امور کشوورداری و بودين طريوق آنوان را از          آنان، از دست

اند. نشو کند و سر جای خوود موي  ی اين امر منع مي راند و از دخول در آستانهداری امور مي عهده

ی برخي از دشمنان وی در خواهنود   شود که خويشاوندان و بستگان او در زمرهاين امر باعث مي

« نشینند تا هنگوام بوروز مصوائب و حووادگ نواگوار بوه وی آسویب برسوانند         آمد و در کمین مي

 )همان(.

تور صوورت گیورد،     ها از پیرامون حاکم، سوريع جاست که هرقدر فرايند ريزش جمعیت و اين

 رسد. گیرد و دوران انحطا  دولت فراميش چرخش قدرت سیاسي نیز شتاب ميپوي

-شوناختي  هوای روان  خلودون از ويژگوي   چه که پویش از ايون آمود، روايتوي بوود کوه ابون        آن

بندی دولت و چگوونگي فرازوفورود آن نقول کورده      های اجتماعي و صورت شناختي گروه جامعه

هوای اجتمواعي    های محووری دولوت و گوروه    ويژگي است. اينک وقت آن فرارسیده تا مفاهیم و

 بندی کنیم:   خلدون را جمع ی ابن مورد اشاره
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بنودی آن عصوبیت اسوت و عصوبیت خوود در گورو        کانون گفتمان دولت و اساس شوکل  -

 ونسب واحد است.   وفاداری گروهي خاص به اصل

ی  ورد اشواره گیرد و انسان مو های اجتماعي بر محور عصبیت شکل مي هويت جمعي گروه -

موا  »و واجود حوداکثر خصولت    « من بوودن »خلدون، در اين دولت واجد حداقل خصلت  ابن

 است.  « بودن

 هايي است که فطری هستند از جمله مدني بالطبع و ذاتا شرور.  همین انسان، دارای ويژگي -

دويت خلدون دو حالت بیشتر ندارند؛ يا مبتني بر بو  ی ابن واحدهای اجتماعي مورد مطالعه -

 هستند يا حضريت. 

شکل اقتدار در دولت، عقالني و قانوني نیست، بلکه ترکیبي از اقتودار سونتي و فرهمنودی     -

خوواهي   تدريج موجب تمودن  )با غالظت و شدادت اقتدار سنتي( است. تضعیف عصبیت، به

تبووع آن، رفوواه بیشووتر و درنهايووت  ی آن گسووترش صوونايع و بووه شووود کووه نتیجووهدولووت مووي

های ريزش اجتماعي دولت فراهم و پوس از  جاست که زمینه اهي خواهد بود و اينخو تجمل

گرايود و  گردد. پس بدايت سرانجام به حضارت ميی قدرت حتمي مي آن چرخش در شاکله

 طور قطع، حضارت هم رو به زوال خواهد بود.  به

وند، فراتور از  خلدون سنتي است، اما وقايع درون آن کوه بايود تبیوین شو     دستگاه نظری ابن -

عبارتي ديگر مواد دستگاه نظری او مثل گذشتگان فکری اوسوت اموا    دستگاه نظری اوست. به

 گردد.  شناختي مواجه مي مواد تجربي آن، جديد است و چنین رويکردی، با موانع معرفت

ونسوب و عصوبیت، کوانون     گرايوي، اصول   گرايي، جموع خلدون، طبايع در رژيم حقیقت ابن -

 اهمیت است.  معني يا بيدهند و هر چیز خارج از اين واژگان، بيرا تشکیل مي گفتمان علم

 ي سياسي  مدرنيته
ی سیاسي را بهتر معرفي کرد، بازگشت به مفهوم مدرنیته و ابعاد آن  که بتوان مدرنیته برای اين

شناسي و شناسي، معرفتای است که از لحاظ هستينمايد. مدرنیته پروسهضروری مي

شناسي به هیچ غايتي کند. مدرنیته از لحاظ هستيشناسي، خود را از ادوار پیشین متمايز مي نانسا

چه که محوريت مدرنیته را در اين مولفه مشخ   برای انسان، جامعه وتاريخ اعتقاد ندارد. آن

شناسي مدرنیته برمبنای  ديدگاه معرفت»نو شدن و عدم تکرار است:  گرايي، نوبه کند، عملمي

نقل از  به 1388پور  )جاليي« ريزی شده استدورزی مبتني بر عقل خودبنیاد بشری، پايهخر
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(. و باالخره در مدرنیته، انساني که مورد نظر است انساني است که محصول 66، 1377گیدنز 

اجتماعي -ی گفتمان سیاسي بوده و برمبنای انقالب کپرنیکي کانت، از حاشیه 1ی نظری کانت ايده

 آن رجعت نموده است.به کانون 

بندی جديدی از مدرنیت، توانسته در معرفي مدرنیتوه، گوامي    آنتوني گیدنز با معرفي صورت

داری، نظوارت و مراقبوت،    اساسي به جلوو بوردارد. او مودرنیت را در چهوار بعود يعنوي سورمايه       

ل اسوت  ی اين چهار بعد، متقاب (. رابطه168، 1380کند )گرايي و قدرت نظامي معرفي مي صنعت

هوای ادوار   بنودی  آيد که بوا شوکل  دست مي بندی جديدی از جامعه به و براساس اين رابطه شکل

 پیشین متفاوت است.  

های پیشامدرن مورد مقايسه  های دولت مدرن، آن را با دولت گیدنز برای روشن کردن ويژگي

 کند:دهد و در اين جهت به شش تفاوت زير اشاره ميقرار مي

  

 مقوله ها

 واع دولتان
 دولت مدرن دولت پيشامدرن

 متمرکز الطوايفي ملوک 1

 فرهنگي-هويت غالب زباني فرهنگي غالب-فقدان هويت زباني 2

3 
عدم برخورداری از حق انحصاری 

 اعمال قدرت و زور
 برخوردار از حق انحصاری اعمال قدرت و زور

4 
عدم مشروعیت حق انحصاری اعمال 

 قدرت و زور
 حصاری اعمال قدرت و زورمشروعیت حق ان

 واجد مرز ج رافیايي مشخ  و مداوم فاقد مرز ج رافیايي مشخ  و مداوم 5

 برقراری امنیت و عدالت 6
برقراری امنیت با عدالت و رفاه مردم و آباداني 

 کشور.

 

های ماقبل آن، به تمییز انسان  گیدنز عالوه بر متمايز نمودن کارکردهای دولت مدرن و دولت

نمايد که در جدول زير نشان داده شوده  ی نوعي در مدرنیته و قبل از آن نیز مبادرت مي معهو جا

 است:  
 

                                                           
1Kant 
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 ي مدرن و ماقبل مدرن ي انسان و جامعه مقايسه
 مدرن ماقبل مدرن مقوالت / نوع انسان

 (1بازجاگیری -جهاني شدن )ازجاکندگي گرايي محلیت هويت جمعي

 نوع اعتماد
و خطر،  اعتماد محلي، مخاطره

 تقديرگرايي
 تفاوتي مدني اعتماد همراه با بي -

 بر بر و دگرراه خودراه بر( راه در گرو سنت )سنت قدرت انتخاب

 سريع کند سرعت ت ییر

 گسترده محدود دگرگوني

 عوامل تهديد
خشونت انسان، بیم از دست 

 رفتن، رحمت ديني، طبیعت

خطرات بازانديشي، خشونت بشری ناشي از 

 معنايي شخصي صنعت، بي

 

ی روايوت جديودی از دولوت     شناسي سیاسي، الکسي توکويل با ارائوه  در بین متفکران جامعه

در آرای   هوا، کوه ريشوه    بخش متفکران بعدی است. ازنظر او میول بوه برابوری انسوان     مدرن الهام

ان موا  متفکران عصر روشنگری اروپا دارد، فردباوری را در دوران مدرن رونق داد. ازنظور او پودر  

شناختند و امروز اين احساس رو به زوال شهرهای باستان، فردباوری را نمي حتي در عصر دولت

گرايانه شده است. نفع فورد   دوستي، امری عقالني و مصلحت گذاشته است. در دوران مدرن میهن

 کنند، چوون باعوث رونوق   تر است؛ افراد در رونق دادن به اقتصاد کشور شرکت مي از اجتماع مهم

فقط از تفکیک نهاد دين از دولت، بلکه از عدم دخالت دولت برآمده از  شود. توکويل نهفردی مي

 (.42، 1388پور  نقل از جاليي به 1374کند )سیدنتاپ  انقالب امريکا، انتقاد مي

رو هستیم: اول، دولتي که  مارکس بر اين باور بود که از نگاه تاريخي ما با دو نوع دولت روبه

آن شامل پادشاه، مجلس مشورتي، نیروهای نظامي، ديواني و مذهبي است؛ دوم، دولتوي   ی پیکره

 (.44، 1388پور  ی مدني است )جاليي ی آن، خانواده، اصناف و جامعه که شاکله

ی  نظر مارکس در دولت نوع اول، کارکرد دولت پیگیری مصوالح عموومي اسوت و دغدغوه     به

نیت عمومي برای جامعه است؛ درحالي که در دومي هدف، آن، ايجاد امنیت برای حفظ نظام و ام

 پیگیری منافع فردی و خصوصي است.  

                                                           
1 Disembedded & Reembedded 
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تری از دولت و حاکمیت ارائوه داد و بوا    بندی کامل شناسي خود از اقتدار، صورت وبر در نوع

معرفي سه نوع اقتدار يعني اقتدار فرهمندی، سنتي و قانوني، مطالعات مربو  به دولت مودرن را  

ی جديد اين است کوه   های جامعه ی جديدی کرد. وبر معتقد بود که يکي از شاخ  رحلهوارد م

آوری بوه ايون نووع     در آن اقتدار قانوني بر دو نوع اقتدار ديگر در حال چیرگي است؛ چوه، روی 

نظور او   های خاص خود را دارد. برمبنوای ايون ايوده چوون در مدرنیتوه )البتوه بوه        اقتدار جذابیت

ژيک( تصورات کلي از انسان و جامعه متحول شده، طبعا دولت که با اين دو عنصر ی ترا مدرنیته

تووان   عنوان مثال مي اساسي همواره درگیر است نیز در معرض تحول ماهوی قرار گرفته است. به

اين قرائت را از انسان برمبنای سه نوع اقتدار استنبا  کرد که انسان نووعي در اقتودار فرهمنودی،    

شود؛ بدين معني که مريد به  تدار سنتي، تابع و در اقتدار قانوني، شهروند محسوب ميمريد، در اق

وجان مي پذيرد؛ اطاعت از رهبر سنتي، غالبا  رهبر فرهمند عشق ومحبت دارد و فرمان او را با دل

کنود نوه از    ی ترس و بیم دارد؛ اما در اقتدار قانوني، انسان نوعي فقط از قانون اطاعوت موي   جنبه

 ؛ چون قانون، میثاقي است که بین فرد و حاکم ايجاد شده و هرکودام از آن عودول کننود،    شخ

 بايد تاوان پس بدهند. 

ی اخیر، از سه نوع حوق شوهروندی نوام     با بسط مفهوم شهروندی در دوران مدرنیته 1مارشال

ان، جامعوه و  تبع اين دو، دولوت مودرن را از انسو    درستي، جامعه و انسان امروز و به برد که به مي

 کند. او به سه نوع حق شهروندی اشاره دارد:  دولت پیشامدرن متمايز مي

 اقتصادی.-حق شهروندی اجتماعي -3حق شهروندی سیاسي،  -2حق شهروندی مدني،  -1

کوشد و حوق دوم و سووم آن    داری مي نظر مارشال، حق اول در تحکیم نظام سرمايه گرچه به

های مدرن سیاسي برای تحقق سه نوع حق يادشوده سوازوکارها و    مکشند، اما نظارا به چالش مي

ها و  اند؛ زيرا هر کدام از اين حقوق ناظر بر تحقق بخشي از خواسته تمهیدات خاصي اتخاذ کرده

ی مدرن است. برای مثال در حقوق مدني روی تساوی افوراد در مقابول    مطالبات فردی در جامعه

شود. حقوق سیاسي ناظر بر تحقق حق رای و نیوز  بیان تاکید مي بیان و پس از  قانون و نیز آزادی

حق شرکت در سازمان سیاسي است. و باالخره حقوق اجتماعي و اقتصوادی، بور توامین حقووق     

مندی از نظام توامین اجتمواعي   اقتصادی و اجتماعي از قبیل احراز ش ل، حق آزادی ش ل و بهره

 ورزد. ی آحاد جامعه تاکید مي برای کلیه

                                                           
1 H. Marsall 
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هوا و   قدر مشترک سه نوع حق شهروندی مورد تاکید مارشال، فورد و حودود و ث وور آزادی   

 سازد.   حقوق فرد است که تعبیر توکويل را مجددا به ذهن متبادر مي

مدرنیستي(، سوازوکار مدرنیتوه را بوه     اندازی متفاوت )پست هرچند از چشم 1زيگموند باومن

بتني بر تموايز اساسوي آن از دوران پیشوامدرنیته اسوت.     کشد، اما روايتش از مدرنیته متصوير مي

ترين خصلت مدرنیته، اعمال نظم واحد و هماهنگ بر قلمروهای وسویع اسوت؛    نظر باومن مهم به

داری اين نظوم   نظر او خلق، حفظ و نگه گرفت. به نظمي که در پیشامدرن ازطريق سنت، نضج مي

جاست که دولوت در   خاطر مدرنیته است و اين ی شکل موضوعي قابل تامل و تفکر نیز دغدغه به

بان. و باالخره ازنظر او دولت مدرن برمبنای نفي اقتدار سونتي   مثابه باغبان است نه قرق مدرنیته به

(. روايوت  30، 1996گیورد )بواومن   و فرهمندی و ارج نهادن به اقتدار عقالني و قانوني شکل مي

نويني از انسوان، جامعوه و قودرت را بوه تصووير       بندیباومن از مدرنیته و دولت مدرن، صورت

 کند. های اساسي پیدا مي کشد که با دولت مدرن، تفاوت مي

 بندي چهارچوب مفهومي  جمع
ی آرايش نیروهايي است که دولت را پديد  خلدون درمورد دولت مبتني بر نحوه بندی ابن صورت

ود را طي کرده و سرانجام به گرايانه، سیر تکوين خ آورند و سپس براساس اصلي تعینمي

توان در دو مفهوم مستخرج از آرای او يعني شوند. فرآيند اين تکوين را ميانحطا  کشیده مي

های حکومتي دگرديسي  ی چرخش، خلقیات نسل ريزش و چرخش خالصه کرد. براساس نظريه

دارد، درحالي روايي وجود  خاصي دارد. در نسل اول تنگي معیشت، دالوری و اشتراک در فروان

يابد و باالخره در نسل که در نسل دوم فراخي معیشت، نازونعمت و خودکامگي، عینیت مي

گردد. اين چرخش از خلقیات، به شود و زوال عصبیت فراهم ميسوم، در نازونعمت افرا  مي

مراحل عمر حکومت نیز قابل تسری است. نسل اول حاکمان مهاجم، غالب و متهورند؛ در نسل 

مندی، در مرکز گفتمان  شود در نسل سوم آسودگي و بهرهحکومت خودکامه مي دوم

خواهي، هدف اصلي حکومت است و باالخره  گیرد؛ در نسل چهارم تمدنروايان قرار مي فرمان

 شود. در نسل پنجم حکومت به سمت انحطا  سرازير مي

                                                           
1 Z. Bauman 
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کشود. براسواس ايون    ی ريزشي، ابن خلدون انحصارطلبي حکومت را به تصوير مي در نظريه

تودريج و   های هماهنگ و متحد که در بدو تشکیل دولت، هدف واحدی داشتند، بوه  نظريه، گروه

نحووی از   های حکومتي و خلقیات حاکمان، متشوتت گرديوده و هرکودام بوه     براساس فرايند نسل

شوند. حکومت خودکاموه  های غیرخودی تبديل مي مرکزيت قدرت دفع شده و به عناصر و گروه

هوای پیکوارجوی ديوروزی کوه      شود و از حمايت گروهدر چنین موقعیتي، کوچک و شکننده مي

ترين ضوربه   گردد. با فرارسیدن اين مرحله، دولت با کوچکدست بودند، محروم مي جملگي يک

خلدون عامل ايون دگرديسوي    چرخشي ابن-ريزشي  چه که در نظريه شود. آناز بیرون متالشي مي

 تواند از اين جبر تاريخي مستثني گردد. طوری که هیچ دولتي نمي است؛ به است، جبری تاريخي

ی سیاسي، دولت مدرن براسواس سوازوکاری جديود شوکل      اين درحالي است که در مدرنیته

های مختلف اجتماعي هستند کوه موجود و محوافظ     جای قبیله و قوم، احزاب و گروه گیرد. بهمي

اجتمواعي  -های مدني، سیاسي و اقتصوادی  سي، فرد از آزادیباشند. در اين رويکرد سیادولت مي

های جمعي سونتي مبتنوي نبووده و    برخوردار است و برعکس دولت عصر ابن خلدون، بر هويت

نمايود. در چنوین   های جديود را همراهوي موي   جای کاريسما و شاه، جمهوريت است که دولت به

شوده و   ه خودکوامگي آموختوه  فضايي نه خبر از جنگواوری و خشوم و کشورگشوايي اسوت و نو     

شوبه   ها، فراز و فورود دولوت يوک   تواند مجال رشد داشته باشد. در نبود اين پديدهشده مي نهادی

هوا   تواند بورای مودت  ی انطباق با شرايط، مي واسطه شود و بهنبوده و در فرايندی زماني ايجاد مي

 مکن است ت ییر نمايد. ماندگار بماند؛ هرچند که عناصر انساني آن يکي پس از ديگری م

 ريزشي -ي چرخشي ارزيابي نظريه
 خلدون از سه جنبه جای تامل و بررسي دارد: ی ابن نظريه

 ی ريزشي.   ی چرخشي؛  ج( نظريه الف( دستگاه نظری؛  ب( نظريه

شناسوانه و   شناسوانه، معرفوت   يکي از وجوه هر دستگاه نظری در علوم انسواني، نگواه هسوتي   

به انسان، جامعه و تاريخ است. بدون تعیین موضع دانشمند و دستگاه نظوری   ی آن شناسانه انسان

ی کوار و انسوجام دادن بوه     معنوي و اداموه   او نسبت به اين سه مقوله، طورح هرگونوه سووال، بوي    

خلودون   رو ابتدا به بررسي ابعاد دستگاه نظری ابون  نتیجه خواهد ماند. ازاينهای بعدی، بي تحلیل

 شود.  پرداخته مي
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کوه سوعي    رغم اين خلدون بر محور مفهوم طبايع شکل گرفته است. او علي ستگاه نظری ابند

ی اجتماعي متفکران سلف خوود، يعنوي    داشت از نظام حقیقت يا پارادايم فکری غالب بر انديشه

ارسطو و فارابي فاصله بگیرد، اما سرانجام در هموان دسوتگاه نظوری سوقو  کورد و ازمنظور آن       

مثابوه موزاج در يوک     عصبیت و اجتماع به»ای مورد مطالعه را تبیین کرد. ازنظر او ه دستگاه پديده

(. با ذکر اين نکتوه، او موزاج را معوادل مفهووم طبیعوت در      164خلدون،  )ابن« موجود زنده است

که مستقیما از ارسطو چنین  خلدون، بیش از آن رسد که ابننظر مي ی ارسطو گرفته است. به فلسفه

(؛ چوه،  12، 1393سینا متاثر شده است )قاسومي   بگیرد، از سلف فلسفي خود يعني ابنای را  ايده

سوینا   گويد موزاج هموان طبوع اسوت )ابون      سینا در اين مورد پس از تعريف طبع و طبیعت مي ابن

ی بواال آمود، معتقود اسوت کوه       چه در فقره (. گرچه سروش در تفسیری متفاوت با آن25، 1366

آورد، در همین اسوت کوه موا بايود ببینویم،       جا مي ی طبیعت، که در آن لمهخلدون از ک منظور ابن»

حوادگ اجتماعي، چه جنسي دارند، آن حوادگ را مورد بررسي قرار دهیم که طبیعي، اجتمواعي  

خلودون فرزنود    اموا ابون  (. »96، 1376)سروش « هستند و شبیه چیزهايي از جنس معجزه نیستند

ی فکوری و   شناسي در تمودن اسوالمي ت ذيوه    ي از معرفتزمان خويش است و هنوز در دستگاه

توانود از آن نظوام   خلودون نموي   کند که واجد نظام حقیقت خويش است و طبیعتوا ابون  علمي مي

 (. 13، 1393)قاسمي « حقیقت فراتر رود

سینايي است و دريافت او از طبیعت نیوز بور هموین     ابن-رو مرکزيت تفکر او ارسطويي ازاين

ی ارسطوسوت کوه    ای به طبع و طبوايع باالهوام از ايون گفتوه    و چنین وابستگي محور فکری است

 گويد:   مي

کمال بالیده باشد، اين را طبیعوت آن   رو هرگاه امری به طبیعت هر امر، غايت آن است؛ ازاين»

بوراين، علوت غوايي و غايوت      عنوان مثال، يک انسان، يک اسب، يک خانواده؛ افوزون  نامیم. بهمي

 «.بهترين است

خلدون باعوث گرديود    شناسانه توسط ابن تبع آن معرفت شناسانه و به اتخاذ اين رويکرد هستي

شوناختي  خلدون طرحي از نظوامي انسوان   رو ابن که بر همین اساس، انسان را تعريف نمايد. ازاين

بشر شورير آفريوده شوده اسوت و حیوانیوت و      »نظر او  ارائه داد که مبتني بر اصل طبايع است. به

 (.726، 1358نقل از الفاحوری  )به« مني و ظلم در طبیعت اوستدش
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ی پیکور عصوبیت، منشوا     دهنده باور او، بسیاری از خصاي  نیک و صفات اخالقي سازمان به

ی  (. او حتي فراتر از اين پیوند خويشاوندی را هم در زموره 308، 1376فطری دارد )آزاد ارمکي 

جز در مواردی اندک، در  پیوند خويشاوندی به»گمان او  به کند؛ زيراامور طبیعي در بشر تلقي مي

 (.228خلدون،  )ابن« بشر طبیعي است از هنگامي که آفريده شده است

هوای  فرديت، و تماما وابسته به هويوت  خلدون از انسان، موجودی بي ازطرف ديگر، تلقي ابن

است، اما درواقوع ايون    شناسي فرد جمعي است. گرچه واحد تحلیل نخستین او در مباحث انسان

شود و فورد در تلقوي او، از فرديوت تهوي و بوه موجوودی       تبديل مي« ما»واحد تحلیل ناگهان به 

-خلدون جايي برای جايگاه حقوقي فرد قائل نموي  گردد. برمبنای اين تلقي، ابنجمعي تبديل مي

ار او اخوذ و در  خلدون از فرد، از سپهر دستگاه حقیقوت روزگو   های ابنی پنداشته شود. مجموعه

گردد؛ درحالي که ازمنظر مدرنیته الی آثارش به اصلي بديهي و مسلم درمورد انسان تبديل مي البه

شناسوان از انسوان متحوول گرديوده      ی سیاسي، تلقي متفکران اجتماعي و جامعه ويژه مدرنیته و به

 بارتند از: ی فکری جديد متاثر است که ع است، زيرا علوم اجتماعي جديد از دو منظومه

ی جديود، بویکن، دکوارت،     . فلسوفه 2ی علم جديد کپلر، کپرنیک، گالیله و نیووتن؛   . نظريه1

ی فکری تعبیر ديگری از انسان  (. در پناه اين دو منظومه192، 1374اليبنیتس و کانت )طباطبايي 

، انسوان  ارائه گرديده که به انقالب کپرنیکي کانت درمورد انسان شوهرت دارد. طبوق ايون تعبیور    

ای است. در اين  رو دارای جايگاه حقیقي و حقوقي ويژه جديد در مرکز کائنات قرار دارد و ازاين

شوود و او   رسومیت شوناخته موي    خلدون، فرديوت انسوان بوه    ی فکری برخالف تصور ابن منظومه

 مند شود.   اقتصادی( بهره-سیاسي و اجتماعي-تواند از حقوق شهروندی )مدني مي

خلودون، انسوان ذاتوا موجوودی شورير نیسوت،        ی فکری بورخالف نگواه ابون    هدر اين منظوم

ای اجتماعي است و ساليق و خصوايل   شود؛ بلکه غالبا برساختهموجودی نیک هم محسوب نمي

ی شخصیتي او از قبول مقودر نشوده     شود. بنابراين شاکلهپذيری کسب مي او غالبا از فرايند جامعه

تواند در اين فرايند شدن بوه موجوودی شورير يوا نیوک      ميبلکه موجودی در حال شدن است و 

ای کوه   ای که محصول اين موجودات انسواني اسوت، طبیعتوا بوا جامعوه     مبدل گردد. حال، جامعه

سواز   خلودون اموت   سخني ديگر انسان نوعي ابون  خلدون است، متفاوت خواهد بود. به مدنظر ابن
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، دو 1عنووان دو موتن اجتمواعي    احد جمعي بهساز. و اين دو و است و انسان نوعي مدرنیته جامعه

 کشند.تصوير مي گونه انسان را به

شوناختي، کهنگوي    شوناختي ومعرفوت   هوای انسوان   ی تبیوین  خلدون در ارائه مشکل اساسي ابن

ی نو را در دستگاهي کهن از مقووالت و مفواهیم    زيرا او نظامي از انديشه»دستگاه نظری اوست؛ 

طور که در علم جديد اجتماعي پذيرفته شوده، حتوي    ( و همان182 )همان« سنتي بیان کرده است

شوده در   های نظوری ارائوه   که دستگاه تر آن شده پس از مدرنیته و ظريف های نظری ساخته دستگاه

هوای پايواني قورن     های انساني مربو  بوه دهوه  قرن بیستم هم باوجود مدرن بودن، از تبیین کنش

که  ولو اين« های مسافرنظريه»کارگیری  توان از صحت و بهکه نميطوری  اند؛ بهبیستم ناتوان بوده

ی  هوای اخیور هوم باشوند، در تبیوین تحووالت اجتمواعي بهوره گرفوت. پشوتوانه           مربو  به سوال 

تعبیور زيگمونود    تبع آن سیالیت مدرنیتوه بوه   ی اين گفته، همان سیالیت انسان و به شناسانه معرفت

 باومن است.

هوای  های پاياني قرن بیستم، نهضوت جامعه باعث شده است که در دههاين سیالیت انسان و 

 شناختي جديدی توجه عالمان علوم اجتماعي را به خود جلب نمايند.  شناختي و روش معرفت

بنودی کورده   ی زيور دسوته   ها را در چهار مقوله ( وجوه مشترک اين نهضت83، 1390) 2فلیک

 است که عبارتند از: 

 شناختي   ی اصل معرفت منزله فهمي به درون -1

 ی شروع  مثابه نقطه بازسازی مورد به -2

 مثابه شالوده و بنیان برساخت واقعیت به -3

 ی تجربي  مثابه داده متن به -4

شناسي، ريشه در نگاه جديدی بوه انسوان دارد کوه در آن    ی معرفت چنین تحوالتي در حوزه

ها حاصل تعامل اجتماعي است  نيعني معنای آ»های اجتماعي هستند؛ های انساني برساخته پديده

(. بنوابراين بور   2، 1962)بلوومر  « شووند کوار گرفتوه موي    و توسط فراينود تفسویری اصوالح و بوه    

شمول و اليت یر حاکم نیست، بلکه ما شاهد اسوتخراج   ی جهان جهان اجتماعي، يک نظريه زيست

 ی جهان اجتماعي هستیم.  نو در عرصه هايي متفاوت، متکثر و نوبهنظريه

                                                           
1 Social Context  
2 U. Flick  
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قورن   12ی آن حودود   خلدون، با تکیه بر دستگاه نظری کهني که بنای اولیوه  حال چگونه ابن

خلدون نیز توسط متفکوران اجتمواعي    پیش از او در يونان نهاده شد وحدود پنج قرن پیش از ابن

هوای انسواني و اجتمواعي را تبیوین     مسلمان بازسازی شد، خواهد توانست اين سیالیت در کونش 

توان تحوالت و خلدون مي ابن که برخي امروزه معتقدند با دستگاه نظری آورتر ايننمايد؟ تعجب

 ی مدرن را تبیین نمود.  مسايل اجتماعي جامعه

 ي چرخشي نقد نظريه
ی محوری  خلدون پرداخته شد و اين نتیجه ی چرخشي ابن در گفتارهای پیش به توصیف نظريه

کند تا  مرحله را طي مي 5نسل( و اين سه نسل ها، عمر معیني دارند )سه اخذ شد که دولت

 باور ابن خلدون قطعي وحتمي است.  رسد. اين زوال به سرانجام به زوال مي

 اين ادعا از دو منظر قابل بررسي است:  

خلدون از شرح اين دگرديسي، اشاره به تحول و دگرگوني است، که  که، اگر مراد ابن اول اين

نوو و   ی جوامع بشری عموما و دولت خصوصا، نوبه ست و همهدر صحت ادعای او شک وارد نی

خلدون اشاره به دگرگوني در معنای طبیعي آن نبوده، بلکه ادعای  شوند. اما مقصود ابنمتحول مي

ی تواريخ   تووان آن را فلسوفه  او حاوی يک پنداشت فلسفي است که با تاريخ آغشتگي دارد و مي

 نامید. 

ی ايون   ها از حوصوله  ی مختلفي وجود دارد و بحث درمورد آنها ی تاريخ، گرايش در فلسفه

خلدون احتماال بوه آن تعلوق    ی تاريخ که ابن ای از فلسفهتوان به نحلهمقاله خارج است. صرفا مي

ای  نحلوه دولوت جبورا وارد چرخوه     ی تاريخ دوراني اسوت. در ايون   دارد، اشاره کرد و آن فلسفه

 تولد، بلوغ و زوال.  کند:شود که سه مرحله را طي مي مي

داند. چنوین رويکوردی بوه    خلدون بدون استثنا سرنوشت هر دولتي را زوال آن دولت مي ابن

ی تاريخ  کند. فلسفهشناسي جدا مي ی تاريخ است و راه خود را از جامعه ها از جنس فلسفهپديده

ای نیست؛ زيرا قضیه شناسانه به وقايع تاريخي دارد و در مقام داوری قابل ابطال رويکردی هستي

خلودون   پذير است که بتوان آن را به محک آزمون گذاشت و چنین ادعاهايي ازجانوب ابون   ابطال

کنود کوه   ای استفاده موي قابلیت ارزيابي ندارند. حتي درصورت صحت ادعاهای وی، او از نظريه

جوا کوه    ز آنای اشوهرت دارد و چنوین نظريوه    ي مسافر نظريهشناسي جديد به  امروزه در معرفت

خلودون در   تواند کاربرد داشته باشود. ابون  محدوديت زماني و مکاني ندارد، در علوم انساني نمي
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کند و سعي دارد تموام آن وقوايع   ی چرخشي خود، از وقايع تاريخي صدر اسالم شروع مي نظريه

 عربي، تبیین نمايد. -را از آن دوره تا عصر خود در امپراتوری اسالمي

شوناختي   خلدون جهت تبیین جوامع جديد، با موانع معرفوت  ی ابن سری نظريهازسوی ديگر ت

های اجتماعي برمبنای تعريف ديگری جديدی مواجه گرديده است؛ زيرا از مدرنیته به بعد، تبیین

تبع خود، بازنگری در تحلیول و   اند. اين بازنگری مفهومي بهاز انسان، جامعه و تاريخ شکل گرفته

 اه داشته است.  همر تبیین را به

شناسوي،   اين تحول مبنايي باعث گرديد که نهادهای اجتماعي که در رويکردهای اخیر جامعه

نظوام و ...(  -سواختار، کونش  -ساختار، عاملیت-محصول ديالکتیک دو عنصر خرد و کالن )کنش

درن شوند نیز مورد بازانديشي قرار گیرد. يکي از اين نهادها، نهاد دولت است. دولت مو تلقي مي

ديگر تفاوت ماهوی دارند. درست است کوه   خلدون نیست و اين دو با يک مانند دولت عصر ابن

اش نسبت  در هر دو عامل قدرت مشترک است، اما مکانیسم کسب قدرت و استمرار آن و وظیفه

اسوتیال بور   »خلدون عبارت بوده است از:  ی دولت در عصر ابن به گذشته ت ییر کرده است. وظیفه

ستاني و دريافت آن، منع موردم از   تعیین حدود مرزهای ج رافیايي، تنظیم سیاست، خراجدشمن، 

)آزاد ارمکوي  « اعمال خالف قانون، تعیین تناسب بین تعداد افراد و جريان اداری و حودودوث ور 

1386 ،329.) 

الطووايفي، فاقود هويوت غالوب زبواني،       خلدون، چنودپاره و ملووک   ی ابن دولت مورد مطالعه

گي، فاقد مشروعیت اعمال زور و فاقد مرزهای ج رافیايي مشخ  بود؛ درحالي که دولوت  فرهن

فرهنگوي غالوب، غالبوا دارای مشوروعیت اعموال زور و      -مدرن، متمرکز، واجد يک هويت زباني

 واجد مرزهای مشخ  ج رافیايي است.  

با دولوت معنوا    هويت افراد تنها در درون و در پیوستگي»خلدون،  ی ابن در دولت مورد اشاره

ی فعالیوت آزاد افوراد صواحب     نام جامعوه کوه عرصوه    ی مستقلي از دولت به کند و حوزهپیدا مي

ی هويوت سیاسوي و    حقوق و مسئولیت است وجود نداشوت و دولوت ماننود قبیلوه دربرگیرنوده     

(. ايون درحوالي اسوت کوه در دولوت      35 -36، 1388پور  )جاليي« اجتماعي و فرهنگي افراد بود

فرد واحد اصلي جامعه است و حقوق افراد فقط در حقوق سیاسي و در ادغوام بوا دولوت    مدرن 

و ايون سوازوکار   »شود. درواقع دولت مدرن بر سازوکاری دموکراتیک مبتنوي اسوت    خالصه نمي
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ای ت ییر حاکموان در دولوت اسوت.     مبتني بر حق برابر آرای شهروندان و مبتني بر انتخابات دوره

 (.35)همان، « ی سیاسي، به جامعه وصل است ناف حیات دولت، در مدرنیته روست که بند ازاين

که  جای اين جاست؛ يعني دولت مدرن به خلدوني با دولت مدرن اين تفاوت ماهوی دولت ابن

ای، محودود و لوذا غیروراثتوي اسوت و درسوت       باشود، دوره  1مبتني بر وراثت و پاتريمونیالیسوم 

خلدون، شورش بدويت بر حضريت )انقالب( معني  ال عصرابنجاست که در دولت پاتريمونی اين

نودرت   آيد؛ درحالي که در دولت مدرن، شورش و انقالب بوه کند و زوال دولت پديد ميپیدا مي

هوايي بواقي نگذاشوته و     دهد؛ زيرا ماهیت دولت مدرن، مجالي برای ايجاد چنین موقعیوت رخ مي

طبق میثواقي کوه بوا ملوت بسوته اسوت )قوانون         چه حاکمي برخالف رای مردم عمل نمايد، چنان

 ی حاکمیتش، مجددا انتخاب نخواهد شد.  شود يا پس از پايان دورهاساسي(، بالفاصله عزل مي

کنود، بلکوه   گاه ايستايي پیشوه نموي   دولت مدرن بر مبنای اين ارزش جهاني )دموکراسي( هیچ

وژی تطابقي، باعث شده اسوت کوه   همواره درصدد تطابق با شرايط جديد است. اتخاذ اين ايدئول

جوای   ی صودر پیشوه کننود و بوه    هوا، سوعه   ها و شورشهای مدرن در مواجهه با نارضايتيدولت

گیرند توا بوا اقنواع    کار مي ی عبور از بحران بینديشند؛ يعني تدابیری به ی سرکوب، به برنامه پروژه

 ها را به حداقل برسانند.   ها و بحران ملت، وقوع نارضايتي

ی مودني را افوزايش دهنود و از     کنند که قودرت جامعوه  ای رفتار ميگونه های مدرن به لتدو

که مردم از دولت بترسند، درواقع دولت اسوت   جای اين اقتدارگرايي بپرهیزند. در اين وضعیت، به

معنای دگرگوني در ساخت، منش و ماهیت جامعه  چه به ترسد. پس چرخش چنانکه از مردم مي

معنای قائل شدن به جبريوت   چه به است طبیعي و ترديدی در آن نتوان کرد؛ اما چنانباشد، امری 

طور خاص باشد، اموروزه محلوي از اعوراب     طور عام و دولت به اجتماعي در سرنوشت جامعه به

 ای را مثال زد که آن را تايید نمايد. توان واقعهندرت مي ندارد و به

ی  ی مودني در مدرنیتوه   وژی تطوابقي و اقتودار جامعوه   درکنار آزادی فرد، دموکراسي، ايودئول 

هوای مودرن، عامول ديگوری     سیاسي، وجود مطبوعات متکثر از لحاظ کیفي و نه کمي در دولوت 

است که با نقد قدرت و به چالش کشویدن آن، مجوالي بورای ورود دولوت بوه مودار زوال بواقي        

به دوام همراه با پويوايي آن کموک    های دولت نگذاشته، بلکه توانسته با بیان و عیان کردن کسری

ی سیاسي، به هژموني قبیله يا گروهي خاص بر  ها باعث شده که در مدرنیته نمايد. تاثیر اين عامل

                                                           
1 Patrimonealism 
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خلودوني آن از   خاطر، عصوبیت در مفهووم ابون    همین ی ارکان حکومتي خاتمه داده شود و به کلیه

بسوتگي ملوي در    دت ملوي و هوم  کثرت به وحدت رسیده و با عناويني از قبیل هويت ملي، وحو 

ای کوه منشوا   ی سیاسوي، پديوده   رو در مدرنیتوه  ضمیر جمعي افراد يک ملت جوای گیورد. ازايون   

ی  تورين واحود تحلیول در مدرنیتوه     ملت کوه مهوم  -ونسب داشته باشد و برمبنای آن دولت حسب

 سیاسي است شکل گیرد، ديگر محلي از اعراب ندارد. 

خواني دارد.  ی سیاسي ناهم خلدون با سازوکار مدرنیته خشي ابنی چر ی ديگر، نظريه از زاويه

عنوان عامل زوال دولت،  خلدون با بسط مفهوم تجمل و قرار دادن آن در کانون تحلیل خود به ابن

دهد، بلکوه  ی اسالمي متقدم نشان مي فقط وابستگي تام و تمام خود را به دستگاه نظری فالسفه نه

شود. افالطون در تحلیل خود، شهری را کوه اهول آن   تر مي ن باب نزديکی افالطون در اي به ايده

از برآوردن نیازهای ابتدايي و ضروری خويش فراتر رفته و بوه تجملوي هرچنود معتودل خووگر      

نظور طباطبوايي،    (. در هموین زمینوه بوه   273شوند با شهر خوکان سنجیده اسوت )افالطوون، بنود    

عنوان نقیض شهر زيبای خود طورح کورده و بور آن     ا بهافالطون در شهر جمهور، شهر خوکان ر»

دادگوری و تبهکواری يواری     هوای بوي  تواند برای يافتن ريشهی اين شهر مي است که بحث درباره

 (.301، 1374)طباطبايي « رساند

نشوینان ديوروز سورانجام     داند که باديهخواهي را محصول دوران گذاری مي خلدون تجمل ابن

شد و اين امر باعث زوال دولت آنان خواهود شود. او در ايون موورد چنوین       بدان گرفتار خواهند

هوای   روايان، سادگي نخسوتین و شویوه   گاه که دولت استقرار يافت، در نزد فرمان اما آن»گويد:  مي

خوواهي و   تودريج بوه خودنموايي و تجمول     نشیني از میان خواهد رفت و اولیوای دولوت بوه    باديه

افتود؛  باور او اين امر در نسل سوم اتفاق مي (. به537خلدون،  )ابن« ردطلبي روی خواهند آو زياده

 بخش يک دولت است و موجب زوال آن است.  يعني نسلي که پايان

هوای   داند. ممکن است ايون امور در دولوت   خواهي را عامل زوال دولت مي خلدون تجمل ابن

ی سیاسوي،   موا در مدرنیتوه  دست، فسوادآور اسوت ا   عصر او مصداق داشته باشد؛ زيرا قدرت يک

ی  ترين عووارض بسوط و توسوعه    يکي از پراهمیت»فقط تجمل باعث زوال دولت نیست، بلکه  نه

توانود ماننود    خلدون باتوجه به ديدگاه اخالقي خود، نموي  حیث ابن رود و ازاينشمار مي تمدن به

ی اجتماعي  پیچیدهی مناسبات  نويسندگان جديد غربي که تجمل را باتوجه به نقش آن در توسعه

(. 3)هموان،  « دادنود، از ديودگاه خوود بررسوي کنود     و تولید و توزيع ثروت مورد تحلیل قرار مي
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طلب هستند، اموا   خواه و رفاه سخني ديگر، دولت مدرن امروزين متجمل و شهروندان آن تجمل به

  اند.ی آن را داده است نشده خلدون وعده ی زوالي که ابن کدام دچار عارضه هیچ

 ي ريزشي نقد نظريه
های جمعي خرد )قبیله، قوم و...(  طور که در گفتار پیشین آمد، شعاع برد عصبیت از هويت همان

ونسب که موجد  رو حسب های جمعي کالن )ملت( گسترش يافته است. ازاين سوی هويت به

های ملي کند. برای ملت، نماد خلدون بود، برای تشکیل ملت کفايت نمي ی ابن عصبیت در ايده

بستگي  اهمیت دارند؛ نمادهايي از قبیل پرچم، زبان، ج رافیا و تاريخ و ادبیات واحد، موجد هم

ونسب قوم خاصي ندارند، بلکه در ضمیر جمعي  شوند و ارتباطي نیز با حسبملي محسوب مي

ي( ای، يک میثاق ملي )قانون اساسی گسترده اند. در چنین محدودهيکايک آحاد ملت جای گرفته

چه که  ملت در راس امور است. آن-بخشد و منافع ملي برای دولتی ملي را انتظام مي جامعه

دهد، مشارکت آحاد ملت براساس میثاقي ملي )قانون اساسي( است و دولت را شکل مي

 محلیت، قومیت و دين و نژاد خاصي در آن برتری نیافته است. 

بردهوای   هوا و راه  طي آن دولتي با اهداف، برنامهاساس اگر ريزش را فرايندی بدانیم که  براين

هوای ديگور از    خواهي گروهي، گروه ی تمامیت واسطه گیرد و در خالل زمان بهمشخ  شکل مي

پارچوه بور    ی مشارکت خارج شوند، اين امر زماني قابل تحقق است کوه اوال قوانوني يوک    عرصه

وديت زمواني نداشوته باشود و براسواس     فرما نباشد؛ ثانیا اقتدار در آن محود  دولت و جامعه حکم

چه ايون سوه شور      که افراد از حاکم و دولت بترسند. چنان وراثت شکل گرفته باشد؛ و سوم اين

خلدون است، محقوق   نحوی که مورد نظر ابن ی ريزش اجتماعي و سیاسي، به فراهم گردد، پروسه

ی  عراب ندارند، لذا پروسوه ی سیاسي اين سه شر  محلي از ا خواهد شد؛ درحالي که در مدرنیته

خلودون،   ی سیاسي مبنای حمايت از افراد کوه در عهود ابون    افتد. در مدرنیته ريزش هم اتفاق نمي

سان هستند.  ها در برابر قانون يک ی قبايل و گروه جا گرديده، همه ونسب بود، جابه قبیله و حسب

کوه مودت   -ا از حواکمي  معنای اين است که ملت، حق حاکمیوت ر  اگر ريزشي صورت گیرد، به

گیرد و به شخ  يا جريوان ديگوری کوه منوافع ملوي را      مي -حکومتش طبق قانون محدود است

تورين زموان، بودون     آمیوز اسوت و در کوتواه    سپارد. لذا ايون ريوزش مسوالمت   کند، ميصیانت مي

سیاسوي ديگوری قورار    -ای، زمام دولت در اختیار جريان فکریريزی وايجاد ت ییرات ريشه خون

 گیرد. شود که آن هم تا مدت محدودی حق حاکمیت را از ملت به امانت ميداده مي
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هوای پیشوامدرن بوه     ونسب، قبیله، زور، استبداد و ترس، در دولت اين ت ییر گفتمان از حسب

ای  گردد تا پديوده ی سیاسي باعث مي برابری، آزادی، ملت، قانون اساسي و منافع ملي در مدرنیته

ساز انقالب و آشوب اجتمواعي اسوت، بورای همیشوه در      سیاسي که زمینه-جتماعينام ريزش ا به

-گرايوي فرهنگوي   ی سیاسي منتفي گردد و با احتورام نهوادن بوه حقووق فوردی و کثورت       مدرنیته

 روز فرآيند مشارکت در جامعه افزايش يابد.  اجتماعي و سیاسي، روزبه

چوه کوه ابون خلودون پنداشوته،       آن های سیاسي در جوامع مودرن بوا  ازلحاظ تجربي، واقعیت

خواني ندارد و طي دو سه قرن گذشته شايد دولتوي مودرن را نتووان مثوال آورد کوه مشومول        هم

خلدون شده و براساس اين چهارچوب نظری، در معرض زوال سیاسي قورار   ی ريزش ابن نظريه

جتمواعي و حووادگ   خلدون بوا اوضواع ا   قول حناالفاحوری آرا و نظريات ابن گرفته باشد؛ بلکه به

 -خصووص در آفريقوای شومالي جريوان داشوت      ی بالد اسالم و به که در همه-تاريخي عصر او 

 (.735، 1358وابستگي دارد )حناالفاحوری 

 گيرينتيجه
ی  خلدون و مواجهه چرخشي ابن-ی ريزشي چه که پیش از اين آمد، تالشي در معرفي نظريه آن

هايي که مطرح گرديد، نشان داد ی بحث سي بود. مجموعهی سیا آن با جايگاه دولت در مدرنیته

 ها است.  ی آرايش آن که نخستین لنگش اين نظريه در ماهیت قضايا، مفاهیم و نحوه

خلودون، عموده کوردن     در همین رابطه گفتوه شود کوه مفهووم کوانوني پوارادايم فکوری ابون        

و حتي واحدهای جمعي انساني منظر انسان موجودی شرير انگاشته شده  گرايي است. ازاين طبايع

گیرنود.  ی هموین عامول يعنوي طبوايع سوامان موي       واسطه که محصول تعامالت اجتماعي است، به

نمايد و سازوکار انتقال قدرت از بودويت بوه   خلدون عصبیت را هم در سپهر طبايع توجیه مي ابن

بیعي و فطوری  حضريت و چگونگي فرايند دگرديسي دولت را در پناه عصبیت که آن هم منشا ط

ی  خلودون نیوز انسوان و جامعوه     شناسي دستگاه نظری ابن نمايد. در بخش معرفتدارد، تبیین مي

مورد نظر او در دام جبرگرايي تاريخي گرفتار است و فاقد هرگونوه اراده و اختیوار اسوت؛ زيورا     

ل ی حکوموت و گوذار از مراحو    هوای اجتمواعي از بدنوه    ی ريزش گروه واسطه دولت سرانجام به

رود و اين زوال، قطعي و اليت یر است. دلیل ايون فروپاشوي   زوال مي خاص خود، سرانجام رو به 

خلودون   رو تفکر اجتمواعي ابون   گرايي انسان و سستي عصبیت او. ازاينگردد به طبع تجملبرمي

آورد و ی تواريخ دورانوي درموي    شوناختي، سور از فلسوفه    های مفهوومي و روش  رغم نوآوری علي
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-( ابن1390چون ثقفي ) ای همعده-شناسي  تاريخ از نظر روش و بینش، ماهیتا با جامعه ی فلسفه

 تفاوت دارد. -دانندشناس مي خلدون را جامعه

شناسي جديد، معاني انسان، جامعه و تاريخ مورد بازنگری قرار گرفته است. انسوان   در جامعه

ي کانوت اسوت؛ موجوودی کوه در     پس از مدرنیته انساني نوعي است که محصول انقالب کپرنیک

نوعوانش افقوي    اش بوا هوم   شوند، رابطهی امور به او ختم مي ی امور مستقر شده و همه مرکز همه

ای کوه محصوول   است، نیاز به قیم و باالسر ندارد و بايد خود را اداره کند و نجات دهد. جامعوه 

است، نه دولت شهر، نه قائم  وارد است نیز هويتي مستقل دارد؛ نه امت تعامالت اين موجود تازه

 به حاکم وقت؛ بلکه تابع منطق امر اجتماعي است.  

ی ريوزش و چورخش او نیوز     خلودون در نظريوه   ردپای دستگاه نظری فرسوده و سونتي ابون  

ی  خوبي پیداست؛ زيرا براساس مفاهیمي از قبیل عصبیت، فطورت و طبوع اسوت کوه در بدنوه      به

خوواهي و خودکوامگي    گرفته از تمامیت ديگر، ريزش نشات سخني افتد. بهدولت ريزش اتفاق مي

حاکم است. اين خصلت هم امری طبیعي است و لذا جبری و حتمي بوده، و بدون استثنا تموامي  

خلودون از آن   وخو خواهند شد. در فرايند دگرديسي دولت که ابون  حاکمان گرفتار اين نوع خلق

گرايوي وجبريوت حواکم     کند نیز نوعي تعیینياد مي گانه گانه و مراحل پنج های سه عنوان چرخه با

هوا، اليتخلوف اسوت. ايون      ی دولوت  ی بعود بورای هموه    است و گذار از يک مرحله بوه مرحلوه  

خوواهي   گرايوي و فطورت   ناباوری در فرايند انتقال قدرت، ما را به همان طبايع جبرانگاری و اراده

 ي و تاريخي جوامع را تبیین نمايیم.دهد تا براساس آن سیر وقايع اجتماع انسان ارجاع مي

ی سیاسوي   ی سیاسي محلي از اعراب ندارد. در مدرنیته چنین رويکردی به دولت، در مدرنیته

های پیاپي که ناشي از اقتضائات مدرنیته اسوت، دولوت    تبع آن زايش گفتمان با ت ییر گفتمان و به

هوای   کوارگیری ارزش  ن هم متاثر از بهکه اي-هم ناگزير است با اتخاذ رويکرد ايدئولوژی تطابقي 

ی مدني، با دولت ارتبا  برقورار   تمهیداتي فراهم نمايد تا مردم از خالل جامعه -دموکراسي است

جای ترس از دولت، دولوت را   ی عمومي، دولت را مهار نمايند و به نمايند و با حضور در عرصه

قوول مارشوال، حقووق شوهروندی مودني،       کنند که از مردم بترسد. در چنین وضعیتي که بهوادار 

های دولت مدرن قورار دارد، سوخن از ريوزش و    العین برنامه اجتماعي نصب-سیاسي و اقتصادی

ی سیاسوي رنوگ    ساالر و خودکامه است، در مدرنیته های يکه چرخش دولت، که خاص حکومت

 گردد. بازد و با توزيع قدرت در جامعه، پويايي انسان و جامعه میسر ميمي
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جا که اوال نگاهي ايستا بوه ماهیوت انسوان و جامعوه دارد،      خلدون از آن ی ابن درنتیجه، نظريه

ی  سو و به فطرت و طبیعت بشر از سوی ديگور بواور دارد، در زموره    ثانیا به جبريت تاريخ از يک

 آيد و بنابراين گرچه توانسته است فرايند انتقال قودرت حساب نمي شناختي به رويکردهای جامعه

عربوي تبیوین نمايود، در    -های شومال آفريقوا و امپراتووری اسوالمي     سیاسي را در برخي از دولت

 کفايت است.   های مدرن، قادر به تبیین نیست و از اين نظر ناتوان و بي مواجهه با دولت

ی اجتمواعي   خلدون در بسط و غنای انديشوه  شود که جايگاه ابنذکر مطالب فوق باعث نمي

ترين انديشمند زموان خوود اسوت.     خلدون بزرگ مین ناديده انگاشته شود. ابنمسلمین و غیرمسل

ی جديود   ی سیاست، شهر، اقتصاد، ج رافیا، علم و تواريخ توا آغواز دوره    های او در حوزه ديدگاه

يقوین هویچ    توان گفت تا عصور جديود بوه   چنان از تازگي خاصي برخوردار است. درنتیجه مي هم

حود نبووغ و توانوايي علموي      خلودون توااين   ی ابن اندازه اجتماعي به ی امورانديشمندی در حیطه

 نداشته است.
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