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 چکیده

رسدد   نظدر مدی   اندد  بده   کالمی به پدیدۀ جنگ نگریسته_متفکران مسلمان عمدتاً از منظر فقهی
شناسی بده پدیددۀ    انسان_سیشنا خلدون نخستین متفکران مسلمان است که از منظر جامعه ابن

خلدون چه تبییندی از جندگ    ابن .1کند:  ها را طرح می نگرد. مقالۀ حاضر این پرسش جنگ می
بخدش جندگ از    شناسی آغازگر و پایان انسان_شناسی ترین عوامل جامعه مهم .2دهد؟  ارائه می
 ذارندد؟ . از منظدر و  چده عدواملی بدر نتیندۀ جندگ ت  یرگ      3باشد؟ خلدون چه می منظر ابن

ا  طبیعدی در مناسدباا انسدانی     خلدون جنگ را پدیده دهد ابن ها  این تحقیق نشان می یافته
نمایدد    ها را به مشروع و نامشروع تقسیم می داند. و  براساس بدو  یا مدنی بودن  جنگ می

هایی  اند و جنگ ها  بدو  مبتنی هستند نامشروع هایی که بر ارزش خلدون جنگ از منظر ابن
خلددون   شدوند. بدر ایدن اسداس ابدن      شوند  مشروع قلمداد می به یک نظم مدنی مننر می که

ساز  اسالمی و سرکوب مخالفان داخلی برا  برقرار  نظم اجتماعی و گسدترش   امپراطور 
هدا    شناسی آغازگر جنگ انسان_شناسی ترین عوامل جامعه داند. و  مهم اسالم را مشروع می
تدرین عوامدل     داند و مهدم  بیعی بشر  مبارزه برا  قدرا صرف میخواهی ط نامشروع را زیاده

ها  مشروع را حفظ نظدم و عبدبیت اجتمداعی و     شناسی آغازگر جنگ انسان_شناسی جامعه
شناسدی    انسدان -شناسدی  داند. در عین حال او دربارۀ عوامل جامعه گسترش باورها  دینی می

گرایانده ههمودون تدوان نظدامی  و      ها  نامشروع به عوامدل واقد    ها  مشروع و جنگ جنگ
 نماید. آسمانی  توجه می_عوامل فراواقعی ههموون بخت و اقبال و امور نهانی

ها  بدو  و مدنی  قدرا  امدور نهدانی  بخدت و     خلدون  جنگ  ارزش ابنواژگان کلیدی: 
 اقبال.
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 مقدمه و بیان مسئله

ه از منظرها  متفاوا برا  جنگ بخشی از تاریخ اجتماعی سیاسی بشر بوده است. این پدید

. 1شناسی  سیاسی  حقوقی و... مورد مداقه بوده است شناسی  اقتباد   جامعه مثال انسان

فیلسوفان یونانی ههراکلیت  افالطون  ارسطو  آگوستین  به طور کلی  جنگ را جزئی از نظام 

هراکلیت جنگ را  کردند  چنانوه پنداشتند و بحث از درستی و نادرستی آن نمی طبیعی جهان می

شناخت. به عقیدۀ و  جنگ ریشۀ همه  بند  افراد می نوعی عامل پیشرفت و معیار  برا  تقسیم

سازد و از برخی دیگر بردگان  ها خدایانی می از بعضی از انسان»چیز است  بدین معنا که جنگ 

سه قوه برا  او   . افالطون نیز متناسب با سرشت انسانBouthoul, 1969: 14 « هو یا مردان آزاد

اند از عقل  غضب و شهوا. و  عقل را فبل ممیز انسان از سایر  گیرد که عبارا در نظر می

موجوداا  شهوا را در پی جلب مناف  خود و غضب را در پی دف  ضرر و میل به برتر  

داند هعنایت   توان گفت افالطون ریشۀ جنگ را در قوۀ غضب می داند  به همین سبب می می

خبوص میان  ناپذیر  برخوردارها  اجتماعی به  . همونین ارسطو با قبول اجتناب22: 1331

فقیر و غنی  تربیت نظامی را در جهت دفاع با هدف جلوگیر  از بردگی اتباع به دست فاتحان 

 . نظریۀ ارسطو دربارۀ نتایج جنگ با نظریۀ و  دربارۀ نابرابر  332: 1331داند هولی   الزم می

ها مطابقت دارد. چه اینکه و  پیروز  در جنگ را نشانۀ برتر  هوش و خرد  انطبیعی انس

ویژه آنکه  دهد که شکست خوردگان را بندۀ خویش سازند به داند و به آنان حق می فاتحان می

خوردگان از مردمانی باشند که به حکم طبیعت برا  فرمانبردار  و زیردستی مقرر  اگر شکست

رسد  نظر می  . در کل به21-22: 1331اند هعنایت   البته همان غیریونانیاند و چنین مردمی  شده

کنند آن را بخشی از روابط طبیعی میان  افالطون و ارسطو نیز به رغم اینکه جنگ را تحسین نمی

 کنند.  انسان ها قلمداد می

قرون گرایانۀ متفکران یونانی به پدیدۀ جنگ  در دوران  رسد پس از نگاه طبیعت نظر می به

عنوان توجیهی برا   وسطی اولیۀ  تحولی در تلقی از جنگ ایناد شد و نظریۀ جنگ عادالنه به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 کروکسن امیلی و می الر  ویراستار  به   2113ه «سیاسی فلسفۀ درباره مقاالتی: جنگ» به توان می مثال برا   1

 .نمود اشاره
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طور گسترش دین مطرح شد. این نظریه سنتی مسیحی است که اجازه می  برپایی عدالت و همین

دهد تا یک دولت مسیحی برا  دفاع از خود و ایمان خود که به حق و مورد تعرض واق  شده 

داند  بپردازد یا آغازگر جنگ باشد. اگوستین محور اساسی جنگ عادالنه را گناه اولیه میبه دفاع 

گیر  زندگی معنو  جنگ  که در آن انسان دچار زندگی ماد  شده و برا  رهایی از آن و شکل

هایی  رسد در دوران مدرن نیز نظریه نظر می  . به222: 1331هعالم   1دهد عادالنه را شکل می

 دستانه برآمده از همان ایدۀ جنگ عادالنه است.  پیش هموون جنگ

از سویی دیگر در دنیا  اسالم نیز جنگ از تمایز داراالسالم و دارالحرب برآمده است و 

مطرح شده است. البته براساس آیاا قرآن کریم و روایاا متعدد از  دعمدتاَ حول محور جها

هاست و جنگ صرفاً  اصیل در روابط انسان پیامبر اسالم و ائمه معبومین  صلح حالت اولیه و

حالتی  انو  دارد. اسالم نگرش خود را بر مبنا  اصالت سلم مطرح کرده و پیروانش را به 

. بر همین اساس در اندیشۀ اصیل اسالمی  جهاد همواره خبوصیت 2خواند دارالسالم فرا می

عنوان اقدامی متناوزکارانه تلقی  به جنگ نگاه دارنده  دفاعی  ت دیبی و بازدارنده را دارد و هرگز

ها  مهم در میان متفکران  رسد یکی از پرسش نظر می  . به31: 1332نیا   نشده است هقربان

مسلمان هچه فقیه و چه فیلسوف و اندرزنامه نویس  دربارۀ جنگ مربوط به مشروع و نامشروع 

المی از پدیدۀ جنگ و صلح عنوان مؤسس فلسفۀ اس بودن آن بوده است. برا  مثال فارابی به

غافل نبوده است. مدینۀ فاضله مورد نظر فارابی که زیر نظر رئیس مدینه است  در حقیقت مدینه 

صلح و امنیت است. مدینۀ صلح فارابی از حیث رسیدن به سعادا مترادف با تحقق همه جانبه 

 . 112: 1231ابی  و کامل صلح در نفس و جامعه است که همانا نیل به کمال وجود  است هفار

داند و نبود اعتدال و عدالت را نشانۀ تناوز و  گرایی می فارابی صحت مدینۀ فاضله را در اعتدال

داند. و  دفاع مشروع و جنگ عادالنه را سازوکار  برا  بازگرداندن وضعیت  خشونت می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
و دولتی  انسان پس از معبیت و هبوط  گرفتار بردگی و مالکیت خبوصی شده»نویسد:  آگوستین دراین باره می 1

  عقیدۀ مسیحیت دربارۀ گناه اولیه این است که آدم و حوا با سرپیوی از فرمان الهی 233: 1323هبارنزوبکر  « شد

  .13: 1331بررو  زمین ساکن شدند و فرزند آنها قابیل برادر خود هابیل را کشت هآشتیانی  

در سالمتی و امنیت و فقدان کشمکش و ناامنی  کلمۀ اسالم خود از مادۀ سلم است که از نظر مفهومی یعنی ورود  2

  .1: 1321استهجمشید   
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کالمی جنگ _ . ماورد  نیز از منظر فقهی12: 1321داند هجشمید    اعتدال به جامعۀ بشر  می

شمرد  داند و محدود  از آنها را برمی با کافران  محاربان و باغیان را گونۀ مشروع جنگ می

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

به نویس از منظر حکمت تاریخی  و به عنوان اندرزنامه آداب الحرب و الشناعههنر  در کتاب 

و هرکه برا  آغاز نبرد « حرب کردن خود شئی تلخ است»نگرد. از منظر او  پدیدۀ جنگ می

شمرده و « رفتن جان و مال»اصرار داشته باشد در نهایت خوار خواهد شد. او معنا  جنگ را 

خشنود  خداوند از پادشاه را در این دانسته است که تا حدّ امکان از بروز جنگ جلوگیر  به 

. از دیدگاه فخر مدبر  صلح بنا به چندین دلیل بر جنگ برتر  دارد. نخست آنکه جان عمل آورد

و مال رعیت و پادشاه در امان خواهد ماند  دوم خشنود  خداوند در آن است که تاحدّامکان از 

جنگ پرهیز شود و سوم آنکه در جنگ مشخص نیست چه کسی پیروز خواهد شد. مدبر یکی 

داند و به تبادل سفرا میان دربار ایران  را  اجتناب از جنگ را تبادل سفرا میکارها  مؤ ر ب از راه

کارها   گیر  از راه عبارتی دیگر الگو  پیشنهاد  او بهره و هند و ایران و روم پرداخته است. به

 . عباسی از 111و 11-21: 1311مسالمت جویانه با ت کید بر میراث ایرانی است هفخر مدبر  

جنگ را به بیمار   ل فى ترتیب الدولالور اآ امان قرن هفتم و هشتم هنر  در متفکران مسل

ها و معضالا موجود در جامعه دانسته و با تشبیه امنیت و  ا  از کاستی تشبیه کرده و آن را نمونه

صلح به سالمت آن را برا  مردم  جامعه و دولت مانند لزوم تندرستی برا  بدن ضرور  قلمداد 

  .  323: 1112باسی  کرده است هع

خلدون هم بخشی از ت مالا خود را به  بر متفکران یاده شده در دنیا  اسالم  ابن عالوه

کالمی و _که متفکران مسلمان عمدتاً از منظر فقهی پدیدۀ جنگ اختباص داده است. درحالی

رسد  میاند  به نظر  ندرا از منظر فلسفی به پدیدۀ جنگ نگریسته گهگاه از منظر حکمت و به

 -شناختی خلدون نخستین متفکر  است که  از منظر جامعه حداقل در دنیا  اسالم ابن

شناختی پدیدۀ جنگ را بررسی کرده است. هرچند نگرش و  به پدیدۀ جنگ خالی از  انسان

وجوه کالمی و حکمی نیست. مقاله حاضر در تالش است در پرتو روش خوانش متن محور  

ر باب پدیده جنگ را مورد واکاو  قرار دهد. براساس آنوه بیان شد خلدون د ها  ابن دیدگاه

 نماید.  هایی است که در ذیل طرح می هدف پژوهش حاضر پاسخ به پرسش
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 هدف و سؤاالت تحقیق  

خلددون در   هدف از تدوین ایدن مقالده تحلیدل چگدونگی شدناخت پدیددۀ جندگ از منظدر ابدن         

شناختی است. به همین جهدت   شناختی و  روان انسان_فرا اجتماعی_چارچوب رویکرد اجتماعی

 اند از: سؤاالا پژوهش عبارا

 خلدون چگونه است؟ جنگ از منظر ابن  1

بخش جنگ  شناختی آغازگر و پایان انسان_شناختی ترین عوامل جامعه خلدون مهم از منظر ابن  2

 چه چیزهایی هستند؟

 چه عواملی بر نتینۀ جنگ ت  یرگذارند؟  3

 پیشینۀ پژوهش

شناسی پدیدۀ جنگ تحقیقداا متندوعی در داخدل و خدارر صدورا       ط با بررسی جامعهدر ارتبا

صورا خالصده   شود به اند   تالش می پذیرفته که هرکدام از منظر  خاص به تشریح آن پرداخته

 به نتایج برآمده از این تحقیقاا اشاره شود.

در اندیشده   جهاد  سدلو  جندگ و امپراطدور    »  در مقالۀ 2112ملیک هتحقیقات خارجی: 

شمول و هموندین   ها  جهان عنوان یک عنبر حیاتی در ایناد امپراطور  جهاد را به« خلدون ابن

خلددون فرماندده نظدامی خدوب مانندد راهنمدا         زعم و  برا  ابن شمارد. به ها برمی حفظ تمدن

شدود. مفداهیم اصدلی سیاسدت      مذهبی خوب  الگویی مناسب برا  حکمرانی خوب قلمدداد مدی  

 خلدون توجه به جنگ و ایناد امپراطور  است.   در اندیشۀ سیاسی اسالمی ابنواقعی 

تالش نمود تا سیر تطور تاریخی اندیشۀ جنگ  شناسی جنگ  جامعه  در کتاب 1331بوتول ه

جمعیتدی و رواندی جندگ را بده تبدویر      _شدناختی  قوم_ها  اقتباد  حدود تعاریف آن و جنبه

لل آن در تمدن ابناء بشر  معتقد است که این پدیدده  بکشد. و  برا  تعریف جنگ و بررسی ع

همزاد با تمدن بشر  بوده و بعید است بتوان  انتظار روز  را داشت که از جامعۀ انسانی حدذف  

باشد. جنگ مبدارزۀ   ها می سازد و نکتۀ اصلی در ظهور و افول تمدن شود زیرا مباد  تاریخ را می

الملل و اسدتقالل   ست. جنگ همانند گذشته پایه حقوق بینیافته ا ها  سازمان مسلحانه میان گروه
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واژۀ پولومولوژ  را برا  مطالعۀ پدیدۀ جندگ  بررسدی    1211ها بوده است. بوتول در سال  ملت

 اجتماعی افزود.   شکل و علل و نتایج آن به دایرۀ لغاا علوم

بدا در   علدل   کوشدیده  « گر   جندگ و جامعده   نظامی»ا  با عنوان    در مقاله2112هانیکنه

شناسان سرشناسی چون مارکس  وبر و دورکدیم در تبیدین    آمیز از منظر جامعه ها  خشونت جنگ

کند آیا مدا جندگ را دوسدت     این پدیده به جامعۀ بشر  کمک نماید. و  با این سؤال شروع می

ن ناپذیر  از تنربۀ انسانی است که همونا دهد جنگ  بخش جدایی داریم یا نه؟  چنین پاسخ می

هایی از تغییراا اجتماعی را سبب گردیده که مننر به تغییر جامعۀ انسانی هم شدده اسدت.    دوره

گیدرد و  از   کندیم شدکل مدی    دارد که جنگ متناسب با اجتماعی که در آن زندگی مدی  و  بیان می

هدا  خدود    پدرداز   در نظریه را جنگ مسئله مطالعۀ تمدن بشر   بر تمرکز با شناسی اینکه جامعه

عندوان نقدص    ا  را بده  نمایدد. هدانیکن چندین مسدئله     کوا گذاشته نگرشی انتقاد  ارائه مدی مس

 علدل  و آمیدز  خشونت منازعاا در  شناختی کوشد تا ضرورا جامعه شناسی مطرح و می جامعه

 .برجسته سازد را امروزین ها  جنگ اساسی

 پیویده بسیار شکل را یک شناسی جنگ و خشونت  جنگ   در کتابی جامعه2112مالشویچ ه

 شدناختی  جامعده  ابزارهدا   از اسدتفاده  اهمیّت کتاب این. داند می اجتماعی ها  درگیر  از پویا و

دهد. نگارنده تالش دارد با  می خشونت را نشان سازماندهی و در باب جنگ تغییراا در  برا 

غرافیدایی  هدا  تداریخی و ج   ها  کالسیک  معاصدر  زمینده   شناختی نظریه تنزیه و تحلیل جامعه

خاص مربوط به جنگ و خشونت اقدام به تبارشناسی نماید و از رهگذر آن به مسائلی همودون  

 جنگی بپردازد. تبلیغاا جنگ و با رابطۀ ناسیونالیسم مدرن  عبر در جنگ مدرنیته 

عندوان خشدونت جمعدی       از پدیدۀ جنگ به«جامعه شناسی جنگ»  در مقالۀ 2112کسپرسنه

عنوان یک نیرو  محرکده در توسدعۀ اجتمداعی در روندد مطالعداا       یکند که بهیافته یاد م سازمان

شناسی نادیده گرفته شده و اکنون به اهمیت آن نسبت بده گذشدته توجده بیشدتر  اعمدال       جامعه

هدا را   کالزویدتس دولدت  -ها  نوربرا الیداس  ه کوشد با بهره بردن از دیدگا شود. نویسنده می می

بندد  و   شناسی جنگ را صورا ایی فرض بگیرد که هستۀ جامعهعنوان واحده منر  جنگ و به

 شناختی قرار دهد. پیامدها  آن را در ارتباط با  باا یا تغییر دولت و جامعه مورد بررسی جامعه
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هدا    گفتمدان جندگ در رسدانه     کتابی با عنوان 1331ساسانی و همکاران هتحقیقات داخلی: 

اندد. از   باشدد نگاشدته   مختلف در مورد پدیدۀ جنگ می که گردآور  چندین گفتار زبان و ادبیاا

هدا  انسدانی    منظر نویسنده جنگ بیشتر یک روش و استراتژ  است که  ناشی از نسبیت فرهنگ

پردازد برا  مثال هابز استقرار قانون  است. نگارنده به بیان نظریاا متفکرانی چون هابز و مید می

داندد از طرفدی    خیز انسانی می زا و درون خشونت درون و دولت نیرومند را تنها عامل ممانعت از

شناسانی چون مارگارا مید تالش دارند با ارائۀ مددار  آتنوگرافیدک ذاتدی نبدودن ریشدۀ       انسان

حل آنان اسدتقرار   اساس راه جنگ و متبف نکردن آن به ذاا شرور انسان را نشان دهند. برهمین

طورکلی این کتاب با پدرداختن   انسانی است. به حقوق انسانی برا  برچیده شدن جنگ از جامعۀ

شناساسدان   شناسان هگیرتدز و ترندر  و جامعده    به  برخی نظریاا اندیشمندان سیاسیههابز   مردم

شناسانه و اجتمداعی   انسان_جنسیتی_ها  مختلف در باب جنگ را از منظر  قومی همید  دیدگاه

 مطرح ساخته است.

معتقدد اسدت اگرچده زنددگی     « شناسدی جندگ   بدر جامعده   ا  مقدمه»  در مقالۀ 1331ایمان ه

ها براساس روابط اجتماعی و ارتباط متقابل بین آنها استوار است  جهت اسدتمرا    اجتماعی انسان

هدا  متقابدل    اند تا توسدط کدنش   حفظ و گسترش خویش نیازمند روابط متقابل گسسته و پیوسته

حاصدل شدود. چده اینکده  الزم اسدت از       ها  گسسته پویائی پیوسته   باا و نظم و توسط کنش

آمیخته شدن این دو دسته کنش  که جنگ در زمرۀ کنش متقابدل گسسدته قدرار دارد  جلدوگیر      

سداز  صدورا    شود. فرایند آمیخته شددن دو کدنش متقابدل گسسدته و پیوسدته توسدط همسدان       

راین هرچده  شدود  بنداب   پذیرد که از رهگذر این همساز  اختالفاا میان دو کنش مرتفد  مدی   می

 ها  اجتماعی بیشتر باشد  احتمال وقوع جنگ کمتر است. ساز  در درون نظام همسان

ا   دارد که بدون تردید هیچ مرحله بیان می« انسان  اسلحه و جنگ»مظلوم خراسانی در مقالۀ 

ریز  فرض نمود  انسان با قدوه تعقدل توانسدته بدر      توان بدون جنگ و خون از تاریخ بشر را نمی

ت مسلط شود و برا  رف  نیازها  اساسی خود اقدام به ساخت ابدزار نمایدد ایدن ابدزار در     طبیع

ها  داخلی و خدارجی کده    جهت کسب درآمد و  روا به خدمت گرفته شد و بسیار  از جنگ

رو بدرا    میان تمدن ابناء بشر  رخ نموده ریشه در اختالفاا اقتباد  آنها داشدته اسدت. ازایدن   
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 جندگ  بدروز  ت یامن  برقرار و یخارج و یداخل داایتهد رف   یطلب برتر حفظ مناف  ماد  و 

 است.   ریزناپذیگر

تددا  دهیکوشدد  ینظددام  روهدداین و جنددگ یشناسددجامعدده یکتدداب در  1332سددده ه یبددیاد

گوناگون جنگ  نییتب  قرار دهد  و یهمان علم پرداختن به جنگ را مورد بررس  پولومولوژ

 قالدب  در یشدناخت  روان کدرد یرو. 1: از اندد  رار داده که عباراق یرا از شش منظر مورد بررس

 در ترهدا  فیضدع  بر ترها  قو انیمهجنگ  یشناخت ستیز کردیرو .2  پرخاشگر_یناکام ۀرابط

 بدر  بتواندد  کده  ییقضدا  مرج  کی نبود خاطر بهه یحقوق کردیرو .3 . ترها  قو تسلط  راستا

 کردیرو .1 . پردازند یآنها به ناچار با هم به منازعه م نیبنابرا باشد  داشته کنترل ها دولت رفتار

 کیدئولوژید ا و  ریپدذ  جامعده  اندواع    یاسیس و یاجتماع فرهنگ ارتباط از کههیشناختجامعه

 معتقدد هکده   یسدت یمارکس کردیرو .2 . دیگو یم سخن لیدخ جنگ بروز در یاسیس نظام بودن

 کدرد یرو .1 . اسدت   جار خیتار راسرس در شهیهم دار هیسرما و فیضع طبق انیم جنگ است

 ییابتددا  ۀدور در کده  شدود یم میو متمدن تقس ییابتدا ۀدور دو به جنگ نشیب نیا در یاسالم

 شده یمتمددن ر  ۀدور در و گدردد  یبرمد   گرو مقابله مثل و غارا ییجنگ به قدرا نما ۀشیر

 .2اسدت    درتمندد ق یعد یطب ۀنینتجنگ . 1: از اند دارد که عبارا یجنگ به چند عامل بستگ

 ریتحق نهیدرنت .1 دارند یدتیعق و یمذهب علل .3 است گریهمد از ملل خشم و تنفر محبول

 .دهدیم رخ هاملت ریسا

 مینمدود  تدالش  کده  سدت ا نید ا در گرفته اننام  ها پژوهش ریسا با پژوهش نیا زیمم فبل

بدا توجده بده     یخیرتدا  یشناسد  جامعده   کردیرا در چارچوب رو خلدون ابنجنگ از منظر  ۀدیپد

 نیا م یده قرار یبررس مورد ینید و یمدن استیس  یشناس انسان لیاز قب  و  فکر  آبشخورها

 .است مانده مغفول موجود  ها پژوهش در مهم

 نظری مبانی

 را گریکدد ی رید درگ نیطدرف  که دهد یم رخ یزمان افتهیسازمان یرفتار اجتماع کیعنوان  جنگ به

 ۀند ینت کده  کندیم نادیا آنها انیم متقابل کنش  برا  درآمد شیپ همم نیا کنند   خطاب دشمن

یرا مد  خیتدار  راید اسدت ز  یاجتماع ۀدیپد نیزتریانگ شگفت جنگ رونیاخواهد بود. از زیآن ست
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تمددن  برخورد شکل نیرومندترین گرید انیب به و کند یم زیمتما هم از را یخیتار حوادث سازد 

  بدرا  اندد  جنگ پرداخته ۀدیپد نییتب و فیتعر به  متعدد تفکرانم . 3: 1333هبهداروند   هاست

کده   داندد  یمد  افتهی سازمان  ها گروه نیب نیمسلحانه و خون ۀمبارز ۀمنزل به رابوتول جنگ  نمونه 

 یعالوه جنگ از نظر مکان به. است یافتگی سازمان و نظم  آن در ریدرگ  ها گروه یخبلت اساس

اگدر   رایبودن آن است  ز نیخون آن یژگیو نیآخر که باشد یم ریتغم شدا محدود و به  یو زمان

 یبرخ  .33: 1331هبوتول   شود یم پنداشتهمتقابل   دیننامد تنها تهدیها ن انسان  جنگ به نابود

جنگ  یگروه ۀزیلذا هرگونه ست .اند خوانده یگروه ۀزیجنگ را ست مکوفیمانند آگبرن و ن گرید

چند اجتمداع مسدتقل    ایدو  نیخشن و منظم است که ب یگروه ۀزیتبلکه جنگ س شود  ینم یتلق

 رد یآنهدا صدورا پدذ    نیبد   زدو خدورد  صرفاً و باشند نامستقل هااگر گروه نی. بنابراردیگ یدرم

جندگ   یشناسد  جامعه گفت توان یم . 311-311: 1322 مکوف ین وهآگبرن  شود ینم یجنگ تلق

شدروع    هدا  زهید هدا  علدل و انگ   برخورد حکومدت  یاست که به بررس یشناس از جامعه  ا شاخه

  یخوراسدکان  یهربدان  پدردازد  یمورد هنوم مد   هاملت دفاع تیفیک تاًیها و نها جنگ  دفاع ملت

جندگ   نکهیاصل مشتر  دارند و آن ا کیدر مورد جنگ  یشناخت جامعه ااینظر ۀهم . 1: 1313

 دو یطدورکل  بده  . 22: 1331هبوتدول    رندد یگ یها در نظر م انسان یزندگ یعیطب ۀدیپد عنوان به را

 جنگ در جوام  محتمل است:   ۀدیپد باب در ااینظر دسته

یمد  میتقس مت خر و متقدم پردازانهینظر گروه دو به خودکه  است نانهیبدب ااینظر اول دستۀ

جندگ را   ۀشد یر و دارندد  بشدر  طبد   به نانهیبدب نگاه که هستند یپردازان هینظر متقدم گروه شوند 

 فید تعر جندگ   بدرا  یکیولدوژ یب  ا شده یر  رید بده تعب  اید  دانندیاز سرشت شرور بشر م یناش

کتداب   22کده مشدتمل بدر     اشدهرخد در کتاب  آگوستین. اولیماک -هابز -نیمثل آگوست کنند  یم

مطرح بوده پرداختده   یحیمس انیکه توسط روم سایبه رد اتهاماا از کل نیاست در ده کتاب نخست

 کدرده   پرداز هینظر کندیم یزندگ آن در که  ادر باب انسان و جامعه   ب بعدو در دوازده کتا

داشته شده که در پرتدو آن   انیهبوط انسان ب  بر مبنا نیآکوست ۀشیاند یاصل ۀهست درواق  است 

 عدالت و نظم نی مت  در راستا یدولت دیبا نیبنابرا شود یم یتلق شرور و نظم یانسان گناهکار ب

 یانسدان  شرور  خو نیهم که گرفت نهینت نیچن توان یم . 223-222: 1333هعالم   ردیشکل بگ

 آن پرتدو  در و اندد   بشدر  ۀساخت ها دولت هرحال به رایز شود گر جلوه هادولت رفتار در تواند یم
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 انسدان  رید بدا تعب  لویاتدان  و شدهروند در کتاب  هابز. شودیگشوده م ها حکومت انیم منازعه باب

 گریکدد ی حذف قدرا که ییهاانسان داردیم اذعان بشر عتیطب دیپل  خو  به 1تاس انسان گرگ

 قدرار  گریهمدد  با تضاد در شهیهم خود  ازهاین به پاسخ  برا ناچارند عتیطب به بنا آنها دارند را

 کده   قدرتمندد  دولدت  اید   النثده میعظ  والیهه اتانیلو کی لیتشک لزوم سبب نیهم . بهرندیبگ

 تیمحددود  نادیا انیآدم یینها تیغا». دینمایم  ضرور ردیبگ عهدهبه را یتماعاج سامان بتواند

 یزندددگ نیتدد م آن تبدد  بدده و شددتنیخو حراسددت و حفددظ بدداب در یشددیدوراند خودشددان  بددر

 یجنگد  وضد   همدان  از شدتن یخو دنید رهان آندان  هددف  نکده یا یعند ی است   تر بخش تیرضا

مشدخص و   یاسدت کده قددرت    یدر زمان انیدمآ یعیطب الیام  ضرور امدیاست که پ  بار محنت

 از تدرس  موجدب  هنگده دارد و بد   میرا در حدال تدرس و بد    شدان یمشهود وجود نداشته باشد تا ا

ههدابز    «شدوند  یمد  متعهدد  و ملدزم  یعد یطب نیقدوان  تید رعا و هان مایپ  اجرا به نسبت منازاا

 و محبدت  -یطلبد  بددعت  چدون  ییها زهیانگ ریت  طب  بشر را  تحت تیماه ماکیاول . 1332:132

 اسدت   گدران ید بدر  یدی روا فرمان به لیم یخواه  آزاد داند یم یخواه  آزاد و یطلب جاه_ترس

: 1333ت ید هعنا دارد بشر طب  در شهیر و ریناپذ اجتناب  امر هاافراد و دولت انیجنگ م نیبنابرا

بدد   کامالً ای کین کامالً توانند یم ندرا به سخت انیآدم که است معتقد اولیماک البته . 112-111

 . گروه دوم معتقدند جنگ 111: 1333 اول یهماک کنند یم عمل یدرون سرشت از   راما مت  باشند

کده از   نانده  یبدب ااید . در نظرسدورل  و چیکمپلدو  زولده  یا مثدل  دیمف غالباً و  ابد است  ا دهیپد

 روتمنددان وجدود دارد و    هید فقرا عل  جنگ ابد گردد  یم یناش ها ستیمارکس یاجتماع ااینظر

آندان   ۀدید به عق  .12: 1332 سده  یبیهاد تاس نهفته  اقتباد  ها تعارضاا در رقابت نیمنش  ا

 ۀجامعد  نداد یموجب ا توان یرا م ها یدگرگون نیهستند و ا یاجتماع  ها یدگرگون ۀلیوس زهایست

  .111: 1331متعادل و خوب دانست هالزارسفلد  

یمد  جوام  بر عارض  ادهیپد را جنگ متفکران از دسته نیا: نانهیب خوش اایدوم نظر ۀدست

 یعیبه طب یو از طرف کنند ینم فیتعر شرور عتیطب با  موجود را بشر جهت  کی از یعنی دانند

کده   معتقدندد  دسدته  نید ا باالجمال کنند  یآن توجه م یجنگ و به نکاا مثبت و منف ۀدیبودن پد

به . 12-12: 1331 مان ی... هاو نیپ -روسو -ارسطودود  مثل ز  بشر ۀجامع از را جنگ توان یم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Homo homini lupus 



 

 

 

 

 
 851بررسي پديدة جنگ از منظر ابن خلدون   

  

 

 نیبندابرا  کند یم تالش فضائل کسب  راستا در و الطب یمدن  موجود انسان چون ارسطو  زعم

 و جندگ  کده  گفدت  تدوان ینهفته است پدس نمد    و تیبه فضائل در عادا و ترب یابیدست ۀشیر

 اسدت  یفرهنگد  و یاسد یس  نهادهدا  زوال از یناشد  بلکده  دارد یعد یطب  ا شهیر  بشر منازعاا

 حیناصدح  تید در نظدم و ترب   منازعداا بشدر   ۀشد یر روسو . از منظر 31-32: 1312 گنز یهاسپر

 یولد  کنندد  یم دفاع خود از شرارا مقابل در هاانسان  بشر ابناء تمدن در رایز باشد یجامعه م

از تسدلط   یجنگ ناشد  پیندر نظرگاه   .31ههمان:  ستندین گریکدی بر ظلم ییروا دنبال به وگاهیه

 دنید برچ  بدرا  کوشدد  یم  و.  دارحکومت غلط  هاوهیش یعنیاست  ینظام نامشروع حکومت

 انید م ارتبداط  و یوابسدتگ  به مننر که المللنیب تنارا عنوان تحت  کارراه جنگ  شوم دهیپد

کده   پردازان  هیاز نظر گرید ۀدست .  322-323: 1313هآربالستر   دینما مطرح  شد خواهد جوام 

کنت  اسپنسر.  مون یمثل سن س دانند یم یساختار اجتماع ۀزاد راجنگ   گروه تعلق دارند نیبه ا

  هدا  یاز جمله جنگ معلدول دگرگدون    بشر ۀل گوناگون جامعئمسا پردازان هینظر نیا دگاهیاز د

 ۀدید پد چیهد  و یاعاجتمد   هدا  جنبده  از کیچیه ااینظر نی . ا21: 1311 لز یاست هم  ساختار

: 1331 تدزر  یهر کنندد  یآن در  نمد  یو ساختار اجتماع یخیرا بدون ارتباط با کل تار  ا جداگانه

بدر سدطح خدرد هطبد       یگروهد   جنگ ۀدیپد یابیشهیر در که میافتیدر ریاستف نیا ۀهم با . 213

 ارندد  د دید  کت  که همان سطح کالن اسدت   یاجتماع تیوضع و  بشر تمدن بر یگروه و  بشر

در باب جنگ متعلدق    و یۀنظر که رسدیم نظر هب خلدون ابن ۀشیاند  واکاو با انیم نیا در حال

 تواندد  ینمد  ییشد خدود بده تنهدا    دهیچون انسان ناتوان آفر خلدون ابن زعم اول است. به ۀبه دست

  گرید با یدشمن و  همکار ازمندین سبب نیهم به دیگو پاسخ را یاجتماع یزندگ حوائج یتمام

 مسدئله  نیهمد . دید آ یمد  وجدود  به  ها انسان انیم ناخواه  ای خواه عالئق  و مناف  تضاد رایز است 

 میکوشد ی . مد 123-123: 1331 خلددون   ابدن ه دید نما فدراهم  را جنگ و صلح موجباا تواند یم

 جندگ  بدر  رگدذار یت   و دیتشدد  عوامدل  عندوان  هب  و یشناخت جامعه و شناسانه انسان  ها دگاهید

 .میینما انیب را هستند حمطر

 تحقیق روش

 متعلدق  متون و آ ار آن پرتو در که روشی. برد می بهره محور متن خوانش روش از حاضر پژوهش

 براسداس  معندادار  قرائتدی  بتواندد  مفسر تا گیرد می قرار خوانش مورد پرداز نظریه یا مؤلف یک به
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 نظریداا  و آرا روش ایدن  از گیدر   رهبهد  بدا   کنیم می تالش. دهد ارائه متن از درونی منطق فهم

 در جندگ  پدیدۀ بررسی روش این رهگذر از. دهیم قرار واکاو  مورد را جنگ پدیدۀ خلدون ابن

 قدرار  فرااجتمداعی _اجتماعی_شناسانه انسان عوامل از پیوستار  چارچوب در خلدون ابن اندیشۀ

 .شود تبیین خلدون ابن اندیشۀ در درونی منطق پیوستار شود می تالش رو ازاین. دارد

 ی تحقیقها هافتی

از  ینییچه تب خلدون ابن»کوشیم ابتدا به این پرسش را که  یب سؤاالا پژوهش میمتناسب با ترت

 پاسخ «کشد؟ یم ریتبو به چگونه را آن نمودن رخ بر رگذاری  ت عوامل و دهد یجنگ ارائه م

 یاجتماع یزندگ  و. داشت راسخ اعتقاد یاجتماع اایح عناصر یکنش انیبه م خلدون ابن .میده

 و نید ا یجغراف اقتباد  است یس فرهنگ  انسان  یعنی متعدد عوامل انیم تعامل از  ندایبر را

 تواند یم یانسان سرشت به بنا عوامل نیا از هرکدام . 212: 1331  یهساوج دانست یم تیقوم

بتوان عوامل  دیجهت شا نیباشد. به هم  ابناء بشر انیو اختالف م یدشمن  برا یعامل محرک

 یبررس  و یشناخت جامعه_ یشناخت را در چهارچوب انسان خلدون ابنآغازگر جنگ از منظر 

 تر قیدق ریتعب به ای بشر داریپا یروان حالت همان  یشناخت انسان عوامل از منظور البته. نمود

 عوامل وعهمنم ننایا در یشناخت از عوامل جامعه منظور و است انسان  عتیهطب سرشت

 ن ید ت یعبب ت یقوم قدرا  همانند دهد یم شکل را انسان یاجتماع اایح که است  داریپا

 . لیقب نیا از و ایجغراف

طب  بشدر چگونده اسدت؟ و     خلدون ابنمنظر  ازجنگ:  به دهنده شکل شناختی انسان عوامل

در مدورد   خلددون  ابدن تفکر  یۀما بن رسد یم نظر به دارد؟ جنگ  آغازگر در  ری  طب  چه ت نیا

 یاتید از منظدر اله   اسدت  یعد یطب-یخیتدار   گدر یو د یاتید اله یکد ی دگاهید بدر دو د  یانسان مبتن

 بده  را او آنهدا  هرکددام  کده  داندد  یو شر م ریخ  رویمرکب از دو ن  انسان را موجود خلدون ابن

 را  بد و یکین  یطبا سبحان خداوند»: کند یم  ادآوری  و که روست نیهم از. خوانند یم خود

 الهدام   زگدار یپره و  بددکار  بده  را انسدان  نفدس   کده   ا گونده  به ختیآم درهم انسان درون در

 داندد  یم ریپذ نظم  انسان را موجود خلدون ابن یعیطب_یخیتار منظر از گرید  سو از. «دینما یم

  ور نیازهمد . خواندد  یمد  فدرا  یجمع یزندگ تر متکامل و تر دهیویپ  ها شکل  سو به را  و که
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  امدر  را  کشدوردار  و اسدت یس بودن  مند قاعده  یعیحرکت انسان به سمت نظم طب خلدون ابن

 عوامدل  نید ا نقدش  . 11-12: 1333 ها یدیبر  اصل فطرا است هجمشد  یکه مبتن داند یم یعیطب

 او؟ کید ن وجه ای است انسان شرور وجه حاصل جنگ ایآ ست؟یچ جنگ آغاز در یشناخت انسان

پاسدخ   رسدد  یم نظر به ؟ و یخیتار انحطاط سبب ای شود یم بشر یخیتار لتکام سبب جنگ ایآ

 جندگ  نامشدروع   هدا  گونده  کده  نیا چه.  ستین کی و صفر گونه از ها پرسش نیبد خلدون ابن

را   بشدر  ۀجامعد  کده  داندد  یمد  انسدان  شدرور  وجه از برآمده تنها نه را غارتگرانه و طلبانه  برتر

 یمدذهب  مشدروع   ها جنگ مقابل در. دهد یم سوق یخیتار حطاطان نهینت در و ینظم یب  سو به

 کید ن وجده  بدا  متناسدب  یند یع عالم در برتر ریخ گسترش منظور به که یمذهب  ها جنگ همانند

  رید گ سبب شدکل   باشد حق بر نید  روزیپ با اگر ینید  ها جنگ نیا الح  نیدرع. است انسان

 تنهدا  نده  اسدت  رید خ هید عل شدر  امید ق که الفانمخ سرکوب نیهمون. شود یم تر متکامل ینید نظم

البتده منطدق    رسدد  یمد  نظر به. گردد یم موجود نظم حفظ سبب بلکه انسان ریخ وجه کننده تیتقو

 خدود  در زید ن ییهابلکه خأل  است خودمحورانه و انهیگرا نه تنها ذاا خلدون ابناستدالل  یدرون

 کی به یخیتار ندیفرا در خود طلبانه  برتر جنگ اگر نکهیا جمله از: ماند یم پاسخ بدون که دارد

 نه؟  ایبازهم نامشروع است  ایآ ننامدیب تر متکامل نظم

 الطبد   یمددن   انسان را موجدود  یمتفکران اسالم شتریهم همانند ب خلدون ابن گرید ییاز سو

  دآورای و قیتلف هم با را یشناس جامعه و اایاله انسان  بودن یاجتماع هیتوج  برا  و. داند یم

 مرتفد   را خدود  حدوائج  یتمدام  تواند ینم که کرد خلق  ا گونه هب را انسان سبحان  خدا کند  یم

 یگنددم  مقدار که باشد نیا بر فرض اگر ستین سریم هیتغذ بدون انسان اایح نمونه  برا سازد 

 رید آنکده آن را بده آرد و سدپس بده خم      امر ضرور باشد برا کیانسان   یزندگ ۀادام و بقا  برا

 و نندار  آهنگدر   گر صدنعت  یعند ی گدر یچند حرفده د  ازمندیپخت برساند ن ۀکند و به مرحل لیتبد

باشد. در نظرگداه   یاعمال کاف نیاننام ا  فرد برا کی ییمحال است توانا نیبنابرا  است گر کوزه

و  شده یاند پرتدو  در انسدان . شود یحوائج اجتماع برطرف م  تعاون و همکار یۀدر سا خلدون ابن

 خددمت  در  همکدار  و تعداون  بده  تید عنا با نیبنابرا سازد یخود را برطرف م اجاایفکر  احتت

 ی طیشدرا  نیچند  در. رسدد  یبده کمدال مد    یحکمت خدا در بقا و حفظ نوع انسان یانسان ۀشیاند

 و یآدمد  یهسدت  وگرنده  رسدد  یم نظر هب  ضرور و ریناپذ اجتناب انسان  برا اجتماع  ریگ شکل
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 یمعند  سدت ا نیا رد یپذ یکمال نم  کردن و نیانسان و جانش ۀلیوس هجهان ب یانخدا از آباد ۀاراد

 خلددون  ابدن گفدت   تدوان  یمد  اسداس  نیبدرا  . 122-131: 1331 خلددون   ابدن ه عمران ای اجتماع

و در مقابدل آن تعداون و    دید نما یمد  رد را هید اول  ازهدا ین رفد   منظور به جنگ خاص صورا به

 سدکونت   معندا  بده  عمران علم. دینما یم هیتوص را اجتماعاا انیم ای اجتماع درون در  همکار

   یو رواند  یفرهنگد     انس گرفتن هنشدانگر روابدط فکدر   طیانسان با مح ۀرابط برهدال  دنیگز

 درواقد   . 32: 1331 خلددون   ابنه است   اقتباد  ها جنبه بر دیک هت گریکدی  ازهایبرآوردن ن

سرشدتی    طدور کلدی   شود چون انسان به رخی دیگر میخواهی باعث آغاز تعد  برخی بر ب افزون

فزون طلدب دارد. توسعه طلبی و قدرا نفس انسان و تناوز و سدتم  در طبدای  حیدوانی بشددر     

دولددت   لیتشدکانگار  و شرارا بشر است که  مخمدر اسدت. بندابراین بدااتکاء به همین بدذاا

 زاده  عبداس  و  ید هرف دهدد  یمد  رخ نگج ها یابدد و در صورا تنازع مناف  دولت ضدرورا مدی

1321 :113-111.  

 یاسد یس_یاجتماع عوامل نیتر مهم رسد یم نظر به: جنگ آغازگر سیاسی-اجتماعی عوامل 

 است. ینیو د یقوم تیهمان عبب خلدون ابنجنگ از منظر   ریگ شکل

 یپادشاه و نید ت یعبب ت یقوم میمفاه: جنگ گیر  شکل در دینی و قومی عببیت نقش

 توان یاست که با در نظر گرفتن آن م یمنطق درون وستاریپ  دارا  خلدون ابن ۀشیاند در

آن را با  تیقوم ۀفؤلم فیدر تعر خلدون ابننمود.  نییجنگ را تب یاجتماع یاسیس  ها نهیزم

 دارد ییها یژگیو  و نظرگاه در قوم نیبنابرا کند  یم انیب اختالف و ییجدا چون ییها شاخص

 رییتغ  برا  و درواق . شود یم زیمتما ها ه گرو ریسا از سبب نیهم به است گروه نآ خاص که

  تیعبب به توجه با زمان هم و کرده توجه یاجتماع  ها هگرو و اقوام نقش به حکام و ها دولت

که  ینقش کسان  برا  است مطرح ساز دولت عامل عنوان هو ب یگروه یزندگ یکه مشخبه اصل

 ها دولت تیتقو ای بیتخر. است قائل ارزش  سیهپراکس کنند یرا اعمال م آن یخیدر عمل تار

 ۀشیاند در یخیتار کنش نیا. است استوار یقوم یژگیو نیهم  مبنا بر یاجتماع  نهادها و

داشته  انیخود ب  برا ۀدر خورد و طبق ۀطبق میمفاه و مارکس یطبقات نزاع با تواند یم خلدون ابن

است و  نیاست که در درون د یاجتماع  رویاقوام ن گریقوم بر د کی  عامل برتر نیشود  دوم

. پردازد یم یاجتماع انسنام و یهمبستگ حس تیتقو به نکهیا چه اننامد  یم یاسیس رییبه تغ



 

 

 

 

 
 818بررسي پديدة جنگ از منظر ابن خلدون   

  

 

 در یمانیا و بخش ییاول عامل رها  اجتماع به همراه دارد ۀعرص در ری  ت دو همواره نید

  .31-33: 1332   احمده اجتماع در ائتالف و یگهمبست ا ر دوم و نبردهاست  روزیپ

هسدتند تدا    ییفرمانروا  روین ایحاکم  کی ازمندین یبنا به سرشت خود در هر اجتماع انیآدم

 یقدوم  تیبا اتکا به عبب ییفرمانروا  رویدر امان نگه دارد. از آننا که ن گرانیآنها را از تناوز د

 و یپادشداه  نهداد  در یقدرت نیچن تبلور ابدی یم غلبه مبرمرد و ردیگ یم دست هقدرا را ب ینید ای

 انید م در یبزرگد  یندوع  استیر. است استیر از برتر یپادشاه رایز شود یم گر جلوه  کشوردار

تسدلط    خدود بدر و    هدا  فرمان در سئیر آنکه یب کند  رویپ خود سئیر از دیبا که است یقوم

در جندگ اسدت.     روزید ا زور  قددرا قهدر و پ  ب ییفرمانروا  یپادشاه یجابرانه داشته باشد. ول

 داندد  یدر کمال مطلوب انسان م شهیرا ر یو پادشاه یبزرگ  یبه مقام خواجگ دنیرس خلدون ابن

 بده  دنیرسد  و غلبده  تسدلط   تیعبدب  نده ینت  نیبندابرا  است  یآدم الایتما و ها خواسته از که

  .  212: 1331 خلدون  ابنه است یپادشاه

 اسدت  بشدر  ذاا در نهفتده  که احساساا از سرشار یجمع  روین کی عنوان هب تیعبب حال

 ۀشد یر شود؟ یم آنها انیم نزاع و  ریدرگ آنها تب  به و ها دولت لیتشک به مننر چگونه و ستیچ

 دادن نشدان . شدود یم انید نماهحلف    سوگند هم وهوالء   یمانیپ هم یعنی لفهؤدر دو م تیعبب

 یوالء بده معند    خلددون  ابدن در قداموس   راید هفته اسدت. ز ن یمانیپ هم در یقوم تیعبب و غرور

 کندد  یم کینزد هم به را اقوام و لیقبا که است  ا رساندن است. حلف قاعده  اریرا  شاوندیخو

 مدان یپ هدم  بدا  تدا  شدود  یمهم سبب مد  نیآنها وجود نداشته باشد. ا انیم یخانوادگ وندیپ هرچند

جدزء در    شداوند یخو وندد یپ خلددون  ابن زعم به. دباش استوار سوگند مطلق بر که ببندند یدوست

 و کدان ینزد بده  ینسدب  تعهد غرور دادن نشان یمعن به و است تیبشر طب  از ئیجز یموارد اندک

آن را سدتم بده خدود      و یسبب کانینزد  دیآ وارد یکس بر یستم اگر که گونه همان شاوندانیخو

 و وهدم  کید   شداوند یخو  و اعتقاد به . 223ههمان:  ندیآ یبرم  و از تیحما در و پندارند یم

  راسدتا  در  شداوند یخو امدر  از تدوان  یمد  کده   سود تنها نیبنابرا ندارد  یقتیحق و است الیخ

 . 221ههمدان:   اسدت  یو وابستگ وندیپ ۀمقول نیهم کرد نادیا مه به ها لهیقب و اقوام شدن کینزد

هدر   ای لهیدر هر قب که دارد یم انیب  و گرید یگروه بر یگروه استیر و تیعبب نقش باب در

 اسدت یر نکهیا چه. است عببیت سازوکار  نیسازگار با ا ۀلفؤتنها م است یر نییتع  برا یگروه
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 و قددرا  تواندد  یمد  یبلکه گروه خاص  ردیگ ینم تعلق  ا لهیخاندان و قب ایگروه   اعضا ۀهم به

 او  شدتر یب افدراد  ابدی غلبه گرانید رب بتواند نکهیا  برا برد بهره  شتریب تیعبب از که ابدی غلبه

برخدوردار باشدد بده      کمتدر  تیکده از عبدب   یگروه یعنی  نشود نیچن اگر و ندینما تیحما را

  گدر ید انید . بده ب افدت یتحقق نخواهد  اصالً اینخواهد داشت  یدوام  و استیبرسند ر استیر

آن  ۀدهندد  لیر تشدک عناصد  یموجود زنده است. اگدر تمدام   کیو اجتماع مانند مزار در  تیعبب

 از یکد ی دید با ریناگز  دیگرا ینم صالح همزار آن موجود بهبود و ب  موجود زنده باهم برابر باشند

 تحقدق  نیتکدو  وگرنده  باشدد  داشدته  تدر  یاساسد   کارکرد  ای غلبه  گرید بر اعضا و عناصر آن

 ذید لذا و  وید ند  هدا  کیبر ن اصوالً و است بخش لذا یگاهیپا یپادشاه  .223 ههمان: ابدی ینم

 راید ز. اننامدد  یمد  جندگ  و کشمکش به یگاه آن آوردن دست به اغلب که است استوار ینفسان

  رو نید ازا. شدود  رهید چ  گدر ید بر آنکه مگر. کند یم واگذار  گرید به را گاهیجا نیا یکس کمتر

 از جز امور نیا از کدام چی. هاست همراه  زیر ناخواه با نزاع و کشمکش و جنگ و خون ایخواه 

 یوقتد  کده  شدود  یمد  متبادر ذهن به الؤس نیا حال  .222ههمان:  شد نخواهد محقق تیعبب راه

 دارد یاذعان مد  خلدون ابندر پاسخ  ر؟یخ ای شود یم ازین یب تیاز عبب ایآ  دیگرد محقق یپادشاه

 افت ی میتحک و گرفت صورا خاندان کی در تیعبب  مبنا بر ییفرمانروا قدرا گردش یوقت

چه آنها که از اول همراه فرمانروا بودند و چه آنها که همراهش نبودند    مردم آهم گرید قتو آن

 یدۀ پا  و اسدت یر نیدی آ و برندد  یمد  ادید  از بدوده  غلبده  اسداس را کده بر   آغاز کار و یچگونگ

 و شود یم رفتهیپذ عموم  سو از  بر فرمان  خو یطیشرا نیچن در. ردیگ یبه خود م یمستحکم

  بدرا  کده  گونده  همدان . آورندد  یمد   رو دشمنانش با کاریپ به شا ییفرمانروا با یاههمر در مردم

 تید اهم حدائز  نکتده  دو نندا یا در. آورند یم  به جنگ و نبرد رو ینیو د یمذهب دیعقا شرفتییپ

 یبداق  تیعبدب  بده   ازید ن گرید ابد ی یم استحکام دولتش یپادشاه مقام در حاکم که یوقت: است

 جنگ آنکه دوم ر یرناپذییتغ و باشد یم یآسمان کتاب کی طبق  و ییرمانرواف که ییگو ماند ینم

 . 223 ههمدان:  ردید گ قدرار  تعدرض  مورد حاکم شخبث تیحاکم که اندینما یم رخ یصورت در

و  تیعبدب  ۀلیوسد  هب غلبه نیا و هست ریپذ امکان ابندهی غلبه قدرا کی کمک به کشور لیتشک

 مدردم   هدا  دل اگر رایز شود مستقر خدا نید تا ردیگ یم اصور خدا  اری به مردم قلوب فیل ت

آرودن بده    خواهد شد اما اگر هدف رو شتریآنها ب انیکشمکش و نزاع م  دییگرا باطل لئمسا به
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آن وحددا   ۀند ینت کده  گدردد  یم حاصل کوین تعاون و شود ینزاع کم م  خداباوروانه باشد دیعقا

 ردید گ یمد  یفزوند  دولدت  وسدعت  و عظمت گونه نیدب ابدی یکلمه در راه هدف مشتر  توسعه م

 کندد  حرکت آرامش و تنمل نعمت  ناز مطلق  یخودکامگ سمت به دولت گاه . هر213 :ههمان

باالجبدار   نیبندابرا   رسدد  یمد  یسدالخوردگ  بیدولت به سراشد   ردیگ فاصه ینید  ها ارزش از و

 ۀندد یآ شدده  نوشدته  ریتقدد  بده  هیشب  زیچ خورد یم رقم ها بر ظهور و افول دولت یمبتن  روند

  . 312: ههمان هاست حکومت

 خیتدار  نکده یاسدت ا  یخیتدار  یلد یضرورا و جبر تحم کیقائل به  خلدون ابن ننایا واق در

وجدود   دید با یاسد یس  ها نظام  برا  فرود و فراز شهیهم قانون کی عنوان هب و است ریپذتکرار

 در  و همراهدان  و رسدد  یمد  قددرا  هبد  یسدلطنت  خاندان تیداشته باشد. پادشاه به کمک عبب

 دوم فداز  وارد دولدت  کده  یزمان اما کنند یم یهمراه را  و  کشوردار امور و فتوحاا   ها جنگ

 در کده  را خانددان  تیعبب ساؤر از  اریبس یخودکامگ غرور سبب به شود یم یخودکامگ یعنی

 نیچند  در. شدود  یمد  شدروع   آنها با  ناسازگار سر و پندارد یم دشمن راداشتند  یتیولسئم دربار

 از کده  یمدوال  و گدان دپرور بده دسدت   یراندن آنها از مشاغل دولتد  رونیب  فرمانروا برا ی طیشرا

 را آنان کند  یم استفاده خود خاندان  ساؤر هیعل  هستند  و با قسم هم یول ستندین  و خاندان

دولدت خواهدد    یورشکستگ ینوع عمل نیهم. داند یم دربار به تر بمقرّ و ندیگز یبرم یدوست به

 بدروز  یتبداه  و فسداد   هدا  روزنده  و گسلد یم هم از بود ییگشا جهان ادیکه بن یتیعبب رایز  بود

 در و خداطر  دهید رنن دربدار  از اندد  که از دربار رانده شده تیخاندان عبب  گرید  از سو .کند یم

    .332 :ههمان برسانند بیآس  و به تا نندینش یم نیکم در مبائب روزگار

بده   یند یو د یقدوم  تیعبب  جنگ بر مبنا که گفت توان یم دیگو یم خلدون ابنبر آنوه  بنا 

. اسدت  منداز  باشدد  جوامد   ریسا به نید گسترش و جامعه  ساز کپارچهی آن هدف نکهیشرط ا

  و نید گسدترش د   هجندگ بدرا   یند یجنگ د خلدون ابندر  نمود که چرا  توان یم اساس نیا بر

 یقدوم  تیعبدب   مبنا بر جنگ نوع دو درواق . کند یرا عادالنه قلمداد م یجنگ با مخالفان داخل

شدده    فیضدع  تیعبدب  هید بدر عل  تر  قو یقوم تیعبب جنگ. 1: نمود زیمتما هم از توان یم را

 از را انید عر قددرا  بر صرف  ابنا و  ریقانونگر و تنمل  ییساآ هموون تن یعامل خلدون ابن

 فیضدع  تیعبب هیعل بر تر  قو یقوم تیعبب جنگ معنا نیبد. داند یم تیعبب فیتضع عوامل
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چدالش   هآن را بد  یکه هژمدون  یمخالفان هیمستقر عل یقوم تیعبب جنگ .2 شود  یم هیتوج شده

 تدوان  یمد  زید ن ینیجنگ د ۀمناز است. دربار کامالً هم انیشورش و انیاغی. پس چنگ با کشند یم

 نید ا  برا  و اری. هرچند که معشود یقائل م زیناحق تما انیحق و اد نید انیم خلدون ابنگفت 

 انید م یاالذهدان  نیبد  و قید دق  داور  ارید مع تواندد  ینمد  _ خدداباور  و مانیا یعنی_دادن  زیتم

 بدودن  حدق   ادعا صرف را به ینید  ها جنگ گر هیتوج کل در و دینما فراهم تخاصم  ها طرف

  هدا  مسدلمانان در سدال   ۀطلباند  وسدعه ت  ها جنگ رسد یم نظر به. دینما یم هیتوج نیطرف از یکی

از  یند یجندگ د  هیدر توج  هنر 3و  1در قرون  یبیصل  ها جنگ نیظهور اسالم و همون یۀاول

 بوده است. رگذاری  ت خلدون ابنمنظر 

 خلدون ابناز منظر  جنگ انواع

پرداختده   خلددون  ابدن انواع جنگ از منظر  یپاسخ به پرسش دوم پژوهش که به بررس  راستا در

  فهدم نگدرش و    بده سدو   یراهد  خلدون ابنانواع جنگ از منظر  ییشناسا گفت توان یاست م

  برا ییها محر  شهیهم خلدون ابنمنظر  از هرچند. استاز هم  آنها زیتما  مبنا وجنگ  ۀدربار

 بوده یآدم نسل انیم در ابتدا ازاما جنگ   است داشته وجود  بشر تمدن در جنگ و صلح نادیا

 . دبو خواهد و

 :داد زیگونه جنگ را از هم تم چهار توان یم مقدمه  خوانش ابتدا در

مناور وجدود دارد   ریعشا لیقبا انیکه در م گرانیرشک و تفاخر بر د را یبر غ یجنگ مبتن -1

 صدورا  یفرهنگد _یرواند  یطلب  برتر صرف براساس جنگ نیا . 123: 1331 خلدون  ابنه

 .  ردیگ یم

   ترکدان  و ها عرب مانند خشک و نینش ابانیب یوحش  ها ملتنوم هه تناوز بر یمبتن جنگ -2

 از را خدود  معداش  و هدا  زهید ن سدر  پرتدو  در را خدود   ِروز نهدا آ خلدون ابن دگاهید براساس

 راآندان   خواسدت کده   یملتد  هدر  مقابدل در  آنهدا . آورندد  یمد  دسدت  هبد  گرانید  ها فرآورده

 خلدون  ابنمثل تار و تخت ندارند ه  بلندهدف  چیه نهایا  کنند یاعالم جنگ م رند یپذ ینم

اول و  ۀدر درجد   اقتبداد  مقاصدد   براجنگ غارتگرانه  توان یم را جنگ نیا . 123: 1331

 . دانستدوم  ۀکسب قدرا در درج
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 خلددون   ابدن ه خددا  نید د گسترش هدف با آمده اسالم عتیشر در که مقدس جنگ ای جهاد -3

 .است ینید  ساز  ورتامپرا یپ در و است یمذهب جنگ جنگ  نیا . 123: 1331

 از ینافرمدان  بده  را مدردم  و دهندد  یم بیترت یامیق آنها ضد بر که ییها گروه با ها دولت جنگ -1

تدار و تخدت    حفدظ مقاومت در مقابدل آندان و    خلدون ابنمنظر  از. دارند یم وا متبوع دولت

 یحفظ هژمون  جنگ برا توان یم را جنگ نوع نیا . 123: 1331 خلدون  ابنهاست  ضرور

 دانست.   یدانست و هدف آن سرکوب مخالفان داخل

 دوم نوع دو و  زیانگ فتنه  ها جنگدو نوع اول جنگ را  خلدون ابنکه است   ادآوریبه  الزم

کده   شدود  یمد  شدکار آ هدا  عبدارا  نیهمد  از. کندد  یم قلمداد مقدس جهاد و عادالنه  ها جنگ را

 و نامشدروع   هدا  جنگ ۀزمر در را  غارتگر و  گر چپاول ای یطلب  برتر  جنگ برا خلدون ابن

نخسدت   ۀگوند  دو. دهدد  یم  جا مشروع  ها جنگ ۀزمر در را مخالفان سرکوب و یمذهب جنگ

 .دانست یمدن_یاسیس  ها جنگ توان یدوم را م ۀگون دو و  بدو  ها ارزش  مبنا بر جنگ

  بدر مبندا   کندد   یمد   بندد  دسدته  را نهدا آاهدداف جندگ     اسداس بر خلددون  ابدن  که یدرحال

 : کند یم زیمتما هم از را جنگ دوگونه هم ینظام  ها  استراتژ

 .افتی یم اننام یلشکرکش صورا هب که صفوف  دارا و منظم  ها جنگ .1

 .مغرب  بربرها با عرب اقوام  کارهایپ مثل زیگر و حمله  ها جنگ .2

 کمدان  و ریت گروه دو مثابه هب یلشکرکش صفوف رایز است  استوارتر و و تر قسم اول هولنا 

. کنندد  یمد   شرویپ دشمن  سو هب مرتب و رندیگ یم قرار گریهمد مقابل جماعت نماز صفوف و

 چدون  ها نوع جنگ نی . در ا123 :ههمان است تر دالورانه و دتریشد زدوخورد جنگ وعن نیا در

از  تید موجدود در حما اتحداد    کنند یم نادیا یشکوه با و ممتد وارید کی منظم طور هب انیلشکر

 نیمد ه بده  .شدود  یمد  تدر  شدکوه  بدا  جنگ منهیه و شود یبه صفوف جلوتر منتقل م نیشیصفوف پ

 یکسد  اگدر  شود  یپشت کردن در صفوف جنگ هشدار داده م میو تحر  داریحکمت پا  جهت

 راید ز اسدت  شدده  یگنداه  مرتکدب  شدک  یب کند پشت خود  جلو صف به ینظام صف کی در

 زعدم  بده  اسدت   سداخته  وارد نید د بده   ا مفسدده  و کندد  یمد  دشمن توجهم را مسلمانان شکست

 دوم قسدم  امدا  . 132: ههمانشدود  یمد  زیتندو  کدار یاز منظدر شدارع  جندگ و پ    یحت خلدون ابن

 ایّد مه جندگ   در حاضدر  انیلشدکر  پشدت  در جماداا و جانوران از یصفوف که است گونه نیبد
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گام جنگ خواهد بود که بتوانند حملده کنندد و از   سواران هن  برا یپناهگاه ۀمنزل هب که سازند یم

  .111-111ههمان:  دهند یم ادامه جنگ به دارتریپا ورانجنگا  نهیدر نت زندیمعرکه بگر

 یشدناخت  انسدان _یشدناخت  جامعده  نگرشاز جنگ به   ریتفس نیدر ارائه چن خلدون ابنمنطق 

 یدر بررسد  خلددون  ابنمنطق   گرید انیب به. گردد یبرم خیدر طول تار انسان یمدن  اایحاز   و

 شده یرحال  نیع درو  استگرفته  الهام  بشر یاجتماع یزندگو  خیتار  مالحظاا جنگ از متن

بوتول معتقدد اسدت کده در      راستا نیهم در . 11: 1322  یفیهشر دارد  و یدتیعق  باورهادر 

 نده یزم نید ر اوجدود نددارد و قدرآن د    تید محکدم در مدورد حاکم   یۀنظر کیمسلمان   کشورها

کسدب   یو چگونگ یاسیدر باب نوع نظام س ییها هینظر شیسبب زا وضوعم نیخاموش مانده. ا

 تید حاکم و تیوضدع  کید  گرِ هیتوج ااینظر ای جنگ  ها نیبا ماش که عموماً دهیاقتدار آن گرد

 و اندد  شدده  بندا  یمهمد  اریبسد   هدا  سدنت  بدر  ااید نظر نید ا یتمدام  واقد  . درهمراسدت  یمقطع

 بده  لید م نهایا از کیاست. اساس هر اایاوضاع و احوال و مقتض  دئولوژیا یوعن بخش صورا

  (Bouthoul, 1930: 53).است مختلف  ها سلسله توسط قدرا به یابیدست هیتوج

 جنگ نتیجۀ بر تأثیرگذار عوامل

جندگ   ۀنینت خلدون ابن زعم به ند؟ا کدام خلدون ابنجنگ از منظر  ۀنینت بر رگذاری  ت عوامل حال

 و وراناجنگد  شدمار یب تعدداد  همودون  ییارهایمع اگر یحت کرد  ینیب شیپ توان یموق  نم چیا هر

. است یتبادف امور و اقبال بخت  از گرفته تئنش جنگ در  روزیپ بلکه. دیآ دست هب آنها جیبس

  امور ظاهر .1 :دارد یبستگ عامل دو به جنگ در  روزیپ و یرگیچ موجباا که نستا آ علتش

 و شددا  لهئمس نیا که دالوران یفزون و صفوف کردن مرتب ها  نوع سالح ان یاد سپاهتعد یعنی

 و هدا حیلده   الدف  :اسدت  گونده  چهدار  بر خود که ینهان امور .2. دهد یم نشان را جنگ صالبت

. کندد  یدشدمن را ندابود مد    یۀکه روح زیام کیوحشتنا  و تحر بینشر اکاذ لیاز قب ؛هافریبکار 

 سدودمندتر  قبیلده  یک از که حیله بسا چه :است جیرا المثل ضرب نیا عرب ومق در که گونه همان

 تواندد  یکده مد   یلتیخبلت و فضد  یعنی جنگ  در کنندهشرکت افراد آور نام و آوازه  ب. است

نقل اخبار نسدل بده نسدل منتقدل      قیاز طر یژگیو نیا اندازدیمقابل ب ۀجبه به را وحشت و رعب

در  امدا اگدر صدرفاً     شود عمل بغض و حب با یگاه اخبار نیا توایر در است ممکن و شود یم
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 امدور  .3دروغ باشدد.   تواندیو م ستین یو جنگاور است کاف ریفالن سرباز دل ندینقل اخبار بگو

  ا شده یاند دشدمن  سپاه دل بر یعنی آورد دست هب را آن نتواند بشر که  ا گونه : بهآسمانی_نهانی

 اقبدال:  و بخدت  .1. دید هراس شوند و به اجتماع آنان اختالل وارد آو  میالقا شود که آنان دچار ب

ههمدان:  «برسدد   بوا به خود  جا در که چنان یموجباا نهان ۀنیدر نت ییایدادن اش  رو» یعنی

 ۀند ینت نیبندابرا   اسدت  ینهدان  عوامدل  نیهم علته ب دهد یم  رو که ییها شکست شتریب . 112

  .112-131واهد کردههمان: خ نییتع دایناپ یجنگ را عوامل نهان

 و رفید   الریندانی  هداخلدی   متفکدران  چده  خلددون   ابدن  اندیشدۀ  شدارحان  نظدر  با متناسب

 نظرگاه از همه  ... و نبار ملیک  ایوالکوست هخارجی  چه و...  و ارمکی غراب آزاد زاده  عباس

 بهدره  عقلدی ت_تنربدی  روش از کده  منطقدی  دانندد می گرایی واق  منطق پیرو را و  شناسی روش

 دانندد.  می پوزیتیویستی اندیشۀ به متمایل بیشتر را خلدون ابن جمشیدیها مانند هم برخی و برد می

 و گیدرد  مدی  نظر در اجتماعی امر یک مثابه به را تاریخی ها  پدیده خلدون  ابن تفاسیر این همۀ با

 هدا  پدیدده  تبیین در خلدون ابن دیگر  بیان به نماید  می تشریح جامعه در را آنها بر حادث کیفیاا

 متنبدادر  ذهدن  به سؤال این حال. پردازد می آنها میان معلولی_علت رابطۀ چگونگی و مشاهده به

 ندوع  از آن هدم  نهدانی  عوامدل  ت  یرگدذار   از جندگ  نتینۀ تعیین در خلدون ابن چرا که شود می

 آیدا  آورد  می میان به سخن دشمن دل بر  ماورایی ترسه الهی اندیشۀ یک القاء قالب در آسمانی

 کده  برسدد  نظدر  بده  چنین شاید ابتدا ندارد؟ وجود خلدون ابن گرایی واق  منطق در تعارض نوعی

 جندگ  نتینده  بر ت  یرگذار عوامل تبیین باب در خلدون ابن اندیشۀ در پارادوکسیکال منطق نوعی

 اگدر  زیدرا  نیسدت  ینچند  امر حقیقت اما سازد  می مطرح را نهانی امور از بحث زیرا دارد  وجود

 دچدار  نمداییم  خلددون  ابدن  اندیشدۀ  ها  گزاره تحلیل و شناخت به اقدام امروزین منطق براساس

 پدارادوکس  یدک  چدارچوب  در را او و ایدم  شده و  اندیشۀ درونی منطق از برداشت سوء نوعی

 خلددون  ابن گفت بتوان شاید که درحالی نباشد  منطقی رسد می نظر به که نماییم می تحلیل روشی

 هموندین  و تعمدق  بده  نداگزیر  خود  خاص شناسی جهان و  اسالم مذهب از ت  یرپذیر  سبب به

 دربرگیرنددۀ  و  شناسدی  جهدان  اینکده  چده . شدود  مدی  اجتمداعی  عرصدۀ  در نهدانی  امور پذیرش

 شناسدی  معرفدت  هدم  گفدت  تدوان  می تعبیر  به یا است فراواقعی و واقعی امور چون هایی مؤلفه

 زمرۀ در را اقبال و بخت الهیاا  به مربوط امور و  زمانۀ مردم بر حاکم نگرش هم و خلدون ابن
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 بده  متهم تحلیل  امروزین منطق براساس تواند نمی جهت همین به نمودند می تبور واقعی عوامل

 شود. روشی پارادوکس نوعی

 یریگ نتیجه

از   راسدتا  نید و در ا دید نما یبررسد  یعلمد  یرا با نگرش خیتار دیکوش  م 11در قرن  خلدون ابن

 یاسدت کده بدا نگرشد     یاز جملده متفکدران بزرگد     بهره برده است. و یتنرب ییگرا روش علم

نمود.  لیتحل تیبا عنوان عبب  مفهوم مرکز کی  مبنا را بر ها دولت افول و ظهور فرد هبمنحبر

  مهدم  نید به طب  بشدر اسدتوار اسدت و از رهگدذر ا     نانهیبدب ینشیبر ب یبه انسان مبتن  نگرش و

 آن با متناسب و اجتماع  بنا  و. داند یم ریزناپذیگر  را امر  تمدن ابناء بشر انیجنگ م ۀدیپد

 بدر  و داند یم  ضرور  و ۀخودخواهان وجوه کنترل نیهمون و بشر  ازهاین رف   برا را دولت

 از ترس. 2خود   بقا ۀزیغر .1 دینما یم هیتوج زهیغر سه براساس را ها دولت سیس مبنا  ت نیهم

 نید ا خلددون  ابدن جندگ از منظدر    ۀدیپد نییتب در توجه جالب نکته. یطلب توسعه .3 و اضمحالل

 و کندد  یمد  لید تحل شدان  یاسد یس مناف  و یاسیس  ها نظام ذاا براساس را جنگکه شروع  ستا

 تنهدا  نده  سدان  نیبدد  و دینما یم صادر را ینید و یقوم تیعبب بر یمبتن  ها جنگ منوز ها بدان

 از برآمدده   هدا  جندگ  امدا  دید نما یمد  د ییرا هم ت یبلکه دشمنان خارج یداخل مخالفان با بلهمقا

 هموندین . داندد  یمد  ناسازگار تیّمدن با را آنها و دینما یم ینه را  غارتگر و یطلب قدرا صرف

 آزمدوده  نیروهدا   تعدداد  جملده  من افزار  سخت عوامل کنار در جنگ  پایان دربارۀ خلدون ابن

 قلمدداد  مدؤ رتر  را آسمانی امور و اقبال و بخت مانند نهانی عوامل نقش تنهیزاا  و گجن برا 

 ضدمن . شدد  مدی  تلقدی  واقعدی  کامال امور این خلدون ابن شناسی هستی در رسد می نظر به. کند می

 بررسدی  را جندگ  پدیدده  اسدالمی  مفروضداا  براسداس  اسالمی متفکر عنوان به خلدون ابن اینکه

 پیوندد  شناسدانه  انسدان  -شناسدانه  جامعده  نگدرش  و جنگ دربارۀ دینی دیدگاه میان و است نموده

 خلددون  ابدن  گرایدی  واقد   به مدرن منطر از اگر گفت توان می اساس همین بر. است نموده برقرار

 عوامدل  ویدژه  بده ه جندگ  پدیددۀ  بده  و  نگدرش  و و  شناسی روش میان توان می شود  نگریسته

 و  زماندۀ  مفروضداا  براسداس  اگدر  امدا  نمدود  مشداهده  کسپدارادو  ا  گونه  بخش جنگ پایان

 .رود می میان از پارادوکس این نماییم تفسیر را گرایی واق 
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 منابع

 و علمدی  انتشداراا : تهدران  گنابداد    پروین محمد ترجمۀ  مقدمه   1331ه عبدالرحمن خلدون  ابن -

 .فرهنگی

  معرفدت  فبدلنامه   «خلدون ابن اسیسی ها اندیشه شناختیجامعه تحلیل»   1332ه یعقوب احمد   -

 .22-33شمارۀ صص   12سال

 .سمت: تهران  ینظام  روهاین و جنگ یشناسجامعه   1332ه مهد  سده  ادیبی -

 .اگاه انتشاراا: تهران رجایی  فرهنگ ترجمۀ  سیاسی نظریۀ فهم   1312ه توماس اسپریگنز  -

 133 شدماره   فارسی ادب و زبان منله  «جنگ شناسی جامعه بر ا مقدمه»   1331ه محمدتقی ایمان  -

 .132 و

 .مرکز نشر: تهران مخبر  عباس ترجمۀ  غرب امپریالیزم سقوط و ظهور   1313هآنتونی آربالستر  -

: تهران  یهود دین در تحقیقی افکار  تحلیل و تنزیه بشر ایدئال   1331ه الدینجالل آشتیانی  -

 .نگارش

: تهدران  پدور   آریدان  امیرحسدین  ترجمدۀ   یشناس جامعه ۀنیزم   1322ه مایر نیمکوف  و ویلیام آگبرن  -

 .انتشار سهامی شرکت

 جواد اقتباس و ترجمۀ  جدید جامعۀ تا ابتدایی جامعۀ از اجتماعی اندیشۀ تاریخ   1332ه بارنزوبکر -

 .جیبی ها کتاب سهامی شرکت: تهران منید   اصغر علی و یوسفیان

 و علمدی  انتشداراا : تهران فرخنسته  هوشنگ ترجمۀ  جنگ یسشنا جامعه   1331هن گاستو بوتول  -

 .فرهنگی

 .نشر کتاب انتشاراا مؤسسه: تهران  جنگ شناسیجامعه   1321ه محمدمهد  بهداروند  -

 فبلنامه  «خلدون ابن اندیشۀ در انسان جایگاه و نقش دربارۀ پژوهشی»   1333ه غالمرضا جمشدیها  -

 . 13 و 13 شماره  جمعیت

 بدر  ت کیدد  با خلدون ابن بودن شناس جامعه بررسی»   1323ه مهد  میرزائی  و غالمرضا  جمشیدیها -

 .2 شماره  13سال  اسالمی دانشگاه معرفتی مطالعاا فبلنامه  «دورکیم امیل شناختیروش قواعد

 .فیروز: اصفهان  جنگ سیاسی شناسیجامعه   1313ه خوراسکانی رسول ربانی -

  «خلدون ابن اندیشۀ در دولت فرود و فراز ماهیت بررسی»   1321هرزبالیم زادهعباس و حسین رفی   -

 .31 شمارۀ یازدهم  سال  سیاسی علوم فبلنامه

 .علمی: تهران  ال ی  محسن ترجمۀ  معاصر دوران در یشناس جامعه یۀنظر  1331ه جورر ریتزر  -
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 سدوره  انتشاراا: تهران  ااادبی و زبان -رسانه در جنگ گفتمان   1331ه فرهاد همکاران  و ساسانی -

 .مهر

 شمارۀ دوم  سال  مردم و دانش خلدون  ابن اندیشۀ در نوآور  ها زمینه   1331ه محمد ساوجی  -

 .3و2

 تداریخ  فبلنامه  «خلدون ابن دیدگاه از اجتماعی سیاسی شناسیروان بررسی»   1322ه آرزو شریفی  -

 .12 شماره  1سال  نو

 امور وزارا: تهران  میانه ها  سده تا آغاز از غرب سیاسی فلسفۀ ریختا   1331ه عبدالرحمان عالم  -

 .خارجه

: تهدران   میانده  هدا   سدده  پایدان  تدا  آغداز  از غدرب  سیاسی فلسفۀ تاریخ   1333ه عبدالرحمن عالم  -

 .خارجه امور وزارا انتشاراا

: بیروا  عمیرۀ عبدالرحمن تحقیق الدول  ترتیب فى االول آ ار   1112ه عبداهللبن حسن عباسی  -

 .دارالنیل

 .زمستان: تهران  غرب در سیاسی فلسفۀ بنیاد   1333ه حمید عنایت  -

 حمید اهتمام به و مقدمه با  هابز تا هراکلیت ازه غرب در سیاسی فلسفۀ بنیاد   1331ه حمید عنایت  -

 .زمستان انتشاراا: تهران  مبدق

 .دوم چاپ بیروا : نادرنبر  آلبر تحقیق  لهفاض مدینه اهل آراء   م1231ه محمد ابوالنبر فارابی  -

 احمد اهتمام و سعی به  الشناعه و الحرب آداب   1311ه سعید منبوربن محمدبن مدبر  فخر -

 .اقبال: تهران خوانسار   سهیلی

 .23-23صص شماره  اندیشه رواق  «اسالم در جنگ حقوق»   1332ه ناصر نیا  قربان -

 غالمعبداس  ترجمده   معاصدر  یشناسد  جامعه در عمده  ها شیگرا و هانشیب   1331ه پل الزارسفلد  -

 .کبیر امیر: تهران توسلی 

 .خوارزمی انتشاراا: تهران لطیفی  حسن محمد ترجمۀ  گفتارها   1333ه نیکولو ماکیاول  -

 و ادبیداا  دانشدکده  اجتمداعی علوم منلۀ  «جنگ و اسلحه انسان »   1332ه محمد خراسانی  مظلوم -

 .تابستان و بهار  مشهد فردوسی دانشگاه انسانی علوم

 عبددالمعبود  ترجمده   ییکایامر یشناس جامعه بر  نقد یشناخت جامعه نشیب   1311ه رایت سی میلز  -

 .انتشار سهامی شرکت: تهران انبار  

 .322-311صص شماره  فرهنگ منله  «صلح و جنگ»   1331ه ولی وهاب  -
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