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چکیده
در این موضوع که تمدن اسالمی پس از قرن 81م با بحران شدیدی مواجه شده است ،جای هیچگونه تردیدی
وجود ندارد .این بحران در آغاز به بروز آشفتگی سیاسی در سرزمینهای اسالمی و در نهایت استعمار این مناطق
به وسیله قدرتهای غربی منجر شد .پس از آن نیز تمدن اسالمی با هجمه فکری و فرهنگی از سوی غرب مواجه
شد و شدت و عمق بحران افزایش یافت .اگر چه دوران استعمار غرب به ظاهر در اواسط قرن بیستم به پایان
رسید ،اما سرزمینهای اسالمی نتوانستند از بحران خارج شوند .با وجود برخی تالشهای صادقانه در راستای
احیاگری اسالمی ،تمدن اسالمی در پاسخ به بحران مدرن ناکام بوده است؛ به ویژه اینکه حادثه  88سپتامبر،
آسیبپذیری جهان اسالم در برابر برنامه سیاسی غرب و همچنین ناکامی آن در پاسخگویی به چالشهای تمدنی
ارائه شده از سوی غرب را افشا ساخت .پژوهشگران علوم اجتماعی در مورد علت بروز این بحران در جهان
اسالم و به تبع آن ،راههای درمان این مسأله اختالفنظر دارند.
عبدالرحمن بن محمد ،معروف به ابن خلدون ،مورخ و متفکر قرن  81میالدی در دورهای ظهور کرد که دولتهای
اسالمی در مغرب(شمال آفریقا) و اسپانیای اسالمی(اندلس) دوره انحطاط و زوال خود را سپری میکردند .دیدگاه-
های انتقادی او در مورد اجتماع(عمران) ،به ویژه منظور او از همبستگی اجتماعی(عصبیت) ،آنگونه که در اثر
ارزشمند خود «مقدمه» مطرح میکند ،میتواند بینشهای تأثیرگذاری را برای بحران کنونی تمدن اسالمی ارائه
نماید .مقاله حاضر به دنبال فهم و تشریح بحران کنونی جهان اسالم از طریق تجزیه و تحلیل ایدههای اجتماعی و
انتقادی ابن خلدون است.
واژگان کلیدی :ابن خلدون ،همبستگی اجتماعی ،مقدمه ،جهان اسالم ،چالشهای تمدنی

مقدمه
تمدن اسالمی اندکی پس از دوره خالفت خلفای راشدین با چالشهای مهمی مواجه شد .اولین چالشی که به
دنبال رشد سریع تمدن اسالمی شکل گرفت ،پدیدار شدن اختالفات قبیلهای داخلی بود که به سلطه فرقههای
سیاسی متخاصم بر جهان اسالم منجر شد .اگر چه این چالش ،موجب شکلگیری دولتهای خودکامه شد ،اما
سبب اضمحالل سلطه سیاسی جهان اسالم یا به وجود آمدن بحران جدی در اندیشه دینی و فکری نگردید .بحران
دوم با ترجمه متون فلسفی یونانی در قرون  9و  81میالدی آغاز شد .این بحران ،در واقع بحرانی فکری بود که
در جریان آن ،افکار فلسفی جدید برخی اصول بنیانی و پایهای اسالمی را به صورت جدی به چالش کشیدند.
البته علمای جهان اسالم توانستند با استفاده از علم کالم جدید(مدرسی) ضمن اثبات برتری اصول اسالمی به مقابله
با این چالش بپردازند .چالش بعدی تمدن اسالمی با تاخت و تازهای مغول به جهان اسالم شکل گرفت؛ حمالت
مغول ،باعث ویرانی شهرهای پر رونق مسلمانان در سراسر خاورمیانه و آسیای مرکزی شد و رشد و شکوفایی
فکری و فرهنگی تمدن اسالمی را متوقف ساخت و موجب اضمحالل و سرنگونی قدرت سیاسی در بخش عمدهای
از جهان اسالم شد .با این وجود ،بحران به وجود آمده کوتاهمدت بود؛ به طوری که قبیلههای بربر مغول یکی پس
از دیگری به اسالم گرویدند و شور و اشتیاق تازهای در بدنه سیاسی اسالم دمیده شد .قبایل ترک و مغول ،پس از
پذیرش اسالم منادی یک رنسانس جدید در تمدن اسالمی شدند.
بحران کنونی تمدن اسالمی از اواسط قرن 81م با زوال سیاسی امپراتوریهای متمرکز و تقسیم آنها به کشورها
و پادشاهیهای کوچک و خرد آغاز شد .دالیل اداری ،سیاسی و فرهنگی-اجتماعی متنوع و پیچیدهای پشت این
انحطاط وجود داشت .تضعیف امپراتوریهای متمرکز در نهایت ،به سلطه سیاسی قدرتهای اروپایی بر جهان
اسالم منجر شد و به آنها این امکان را داد که دولتهای کوچک اسالمی را با تاکتیکهای کارآمدتری زیر سلطه
بگیرند .این دولتها با وجود کسب استقالل از سلطه قدرتهای استعماری ،به طور عمده از ساخت جوامع خود
و سر و سامان دادن دوباره به بافت اجتماعی ناکام ماندهاند.
تمدن اسالمی پس از حادثه یازده سپتامبر با چالشهای جدیدی مواجه شده است .پس از این حادثه ،این دیدگاه
تقویت شده است که اسالم ،دشمن اصلی غرب است و به تمدن اسالمی به عنوان تمدنی حامی تروریست ،بنیادگرا
و متعصب نگریسته میشود )8(.هر چند این دیدگاه ،دیدگاه جدیدی نیست و به نوعی ادامه دیدگاههای پیشین در

مورد اسالم است؛ اما تفاوت عمده آن با نگرشهای قبلی این است که پیش از حادثه یازده سپتامبر ،یک اقلیت
کوچک به طور ضمنی این ادعا را مطرح میکردند؛ ولی در حال حاضر ،بخش بزرگی از رسانههای غربی و افکار
عمومی این باور را پذیرفتهاند و آن را نشر میدهند که تمدن اسالمی نه فقط برای غرب ،بلکه برای تمام پیشرفت-
های تمدنی بشر یک تمدن یغماگر و تهدیدآمیز به شمار میآید .این جهتگیری مغرضانه نسبت به اسالم ،در
اقدامات نمادینی مانند ممنوعیت استفاده زنان مسلمان از روسری و ممنوعیت ساخت مناره برای مساجد در اروپا
بازنمود مییابد .این اسالمهراسی در حال رشد ،چالشی جدید برای تمدن اسالمی از پیش تضعیف شده به شمار
میآید .اکنون به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا ابن خلدون ،دانشمند تونسی قرن 81م میتواند راهی
جدید برای خروج از این چالش پیشرو بگذارد؟ پیش از پرداختن به افکار و اندیشه این دانشمند برجسته علوم
اجتماعی ،گذری بر زندگی وی خواهیم داشت که تاریخ زندگی بسیاری از روشنفکران مدرن اسالمی را برای ما
بازنمایی میکند.
زندگی و زمانه ابن خلدون
ابوزید عبدالرحمان بن محمد بن محمد ابن خلدون در سال 8111م در تونس متولد شد .وی در دوره اول زندگی
حرفهای خود به عنوان مقام دولتی در سیاست و جنگ قدرت بین حاکمان درگیر شد ،چندین بار به زندان افتاد و
چند بار به مقامات باالی درباری منصوب شد .در سال 8111م .زندگی عادی خود را برای اقامتی چهار ساله
(8111 -8111م) که به تحقیق و پژوهش گذشت ،رها کرد .در این دوره بود که او موفق شد نگارش نسخه اولیه
کتاب «مقدمه» و دیگر اثر تاریخی خود ،کتاب «العبر» را به پایان برساند؛ البته در ادامه دوران زندگی خود به
تجدید نظر در این متون پرداخت و آنها را تکمیل ساخت .او سپس به مصر رفت و در آنجا مقام استادی االزهر
از طرف سلطان مملوک به وی اعطا شد و نیز سلطان مصر؛ او را به مقام قاضیالقضاتی مالکیان منصوب کرد .ابن
خلدون در این جایگاه به اصالح نابسامانیهای موجود همت گمارد و اصالحات اساسی که موجب بروز مخالفت-
های بسیاری گردید را انجام داد .واکنشهای مخالفتآمیز به اقدامات اصالحی ابن خلدون ،او را مجبور به استعفا
از مقام قاضیالقضاتی مالکیان کرد.
ابن خلدون در سال 8111م به زیارت خانه خدا شتافت .پس از بازگشت به قاهره ،اوقات فراغت خود را به
تجدیدنظر در کتاب تاریخ «العبر» و آمادهسازی زندگینامه خود با عنوان «التعریف» سپری کرد که در نهایت در

سال 8191م و در سن  21سالگی آن را به اتمام رساند .وی در سال 8199م دوباره به مقام قاضیالقضاتی مصر
منصوب گردید ،اما این بار فقط یک و نیم سال در این مقام ماند .در مدت اقامت در مصر ،شش بار منصب
قاضیالقضاتی مصر را عهده دار گردید و همچنان در دربار مصر فعال بود .پس از مرگ برقوق ،پسرش فرج به
سلطنت رسید ،در سال  111ق که وی برای دفع تهاجم امیرتیمور به شام لشکر کشید ،ابن خلدون مالزم موکب او
بود .در این سفر جنگی پس از عقبنشینی فرج ،ابن خلدون به اسارت تیمور درآمد و به مدت  13روز در اسارت
بود .در این دوره اسارت بود که دیدار مشهور او با امیرتیمور گورکانی رخ داد و ابن خلدون گزارش این مالقات
را با جزئیات نوشته است )1(.او دوباره به قاهره بازگشت و در سال 8112م .در آن شهر از دنیا رفت)1(.
دوران زندگی ابن خلدون را شاید بتون به سه بخش مجزا تقسیمبندی کرد 11 .سال اول زندگی او دوران کودکی
و تحصیالتش را در برمیگیرد؛ دوره دوم زندگی او که  11سال به طول انجامید ،در استمرار مطالعات و
ماجراجوییهای سیاسی سپری گشت و  18سال پایانی زندگی این فیلسوف و مورخ بزرگ اسالمی ،دوره اشتغال
به پژوهش ،تدریس و امور قضایی است .دورههای اول و دوم زندگی او در سرزمینهای غرب مسلمان و دوره
سوم در مغرب(مراکش) و مصر سپری شد )1(.یکی از محققان با تعمق در زندگی ابن خلدون به این نتیجه رسیده
است که شخصیت او با نواقص و کاستیهای جدی مواجه بوده است؛ به گونهای که به آسانی تغییر تابعیت و
وفاداری به یک حکومت میدهد ،خدمت به اربابی را برای خدمت به اربابی دیگر ترک میکند و زیرکانه نظارهگر
شانسهای موفقیت آنهاست .او در طرحریزی و تدبیر به اندازه هر دیپلمات دیگری مهارت داشت )3(.با تمام این
احواالت ،در مقام انصاف خط مشی او را تنها میتوان در زمینه( )contextزمانه خودش مورد مطالعه قرارداد.
تردیدی وجود ندارد که او در دورهای زندگی میکرد که در آن دوره ،زندگی کردن به سوداگری خطرناکی تبدیل
شده بود .چارلز عیسوی به درستی اشاره میکند که:
«اوضاع و احوال شمال آفریقا در قرن سیزدهم میالدی پس از فروپاشی سلسله موحدین بسیار آشفته بود؛ به
گونهای که کمتر دورهای در طول تاریخ همانند آن دوره وجود داشته است .حکومتهای پادشاهی کوچک،
شاهزادههای دونپایه و اربابان فئودال برای تفوق و برتری بر یکدیگر تالش میکردند؛ شهرهای مهم و پرجمعیت
با سرعت خارقالعادهای در حال دگرگونی بود؛ فتنه ،قتل ،خونریزی و طغیان امری متداول بود .در چنین شرایطی
ادامه حیات بسیار دشوار بود)2(».

علت شهرت ابن خلدون با وجود تمام فعالیتهای سیاسی که داشت ،نگارش کتاب «مقدمه» ،اولین بخش کتاب
تاریخ او با عنوان «العبر» است )1(.او این اثر تاریخی را به سه بخش بزرگ تقسیم کرده است :بخش اول به جامعه
و پدیدههای مربوط به آن مانند حاکمیت ،اقتدار ،کسب معاش ،معامالت و علوم میپردازد .این بخش در واقع،
گفتار مقدماتی مطالعات تاریخی است که در آن ،ابن خلدون به بسط مفاهیم جهت درک بهتر تمدن بشری اهتمام
میورزد .بخش دوم به تاریخ اعراب ،دودمانها و انساب آنها از ابتدای خلقت بشر تا زمان نویسنده اختصاص
دارد و دربرگیرنده گزارشهایی درباره برخی از ملتهای همعصر مؤلف ،مردان بزرگ و دودمانهای مربوط به
آنهاست .بخش سوم نیز به تاریخ بربرها ،قبایل و سلسلههای پادشاهی مربوط به آنها در شمال آفریقا میپردازد.
کتاب مقدمه ابن خلدون ،معموالً به عنوان یکی از مهمترین آثار قرون میانه تمدن اسالمی به حساب میآید .آرنولد
توین بی ،مورخ مشهور ،از گستره و مقیاس کار سترگ ابن خلدون تمجید میکند و در مورد آن میگوید« :این
اثر بدون تردید در نوع خود بزرگترین و گرانبهاترین اثری است که تاکنون در هر عصر یا سرزمینی خلق شده
است)1(».
ابن خلدون به تاریخ تمدن(عمران) تعلق خاطر خاصی دارد و کتاب مقدمه ،جنبههای اجتماعی ،اقتصادی ،طبیعی
و نیز سیاسی و مذهبی تاریخ تمدن را در بر میگیرد .از همین روست که برخی از پژوهشگران متأخر ،او را
پایهگذار رشته علمی تاریخ و همچنین جامعهشناسی میدانند .یکی از موضوعات مهمی که در مقدمه به آن پرداخته
شده است ،ظهور و سقوط دولتها یا سلسلههای حکومتی است .از دیدگاه ابن خلدون ،چرخه ظهور و سقوط
دولتها شبیه زندگی انسان شامل تولد ،بلوغ ،زوال و مرگ است .هسته مرکزی بحث ابن خلدون درباره چرخه
حیات دولتها ،مفهوم «عصبیت» است که به واژههای متنوعی مانند همبستگی ،احساس جمعی یا آگاهی جمعی
ترجمه شده است .یک گروه با عصبیت مستحکم و قوی (که از طریق ابزارهایی مانند ارتباط خونی یا همبستگی
مذهبی و ...شکل گرفته است) بر دیگر گروهها غلبه کرده و تشکیل دولت خواهد داد .با این وجود ،پس از غلبه
بر گروههای دیگر و تشکیل دولت ،سرانجام عصبیت به تدریج رنگ باخته و محو میشود و همین مسأله ،به
سرنگونی قدرت سیاسی و تأسیس یک دولت جدید میانجامد.
بخشی از دیدگاه های ابن خلدون متأثر از حوادثی است که در زندگی خود تجربه کرده است .با این حال ،نه
تنها تحلیلهای تاریخی و اجتماعی این فیلسوف شهیر ،بلکه زندگی او بسیار فراتر از عصر و زمانهای است که در

آن میزیسته است .همانگونه که یکی از انسانشناسان برجسته جهان اسالم اشاره میکند ،زندگی ابن خلدون
همچون پلی ،مراحل مجزایی از تاریخ اسالم مانند سلسلههای واپسین عربی که در اسپانیای اموی بودند و سلسله-
های اسالمی که تا پایان عمر او امتداد داشتند را به هم پیوند میدهد .زندگی پر فراز و نشیب او همچنین چیزهای
زیادی به ما میآموزد که به تجربه ثابت شده است :عدم قطعیت سیاستها ،ناپایداری حاکمان ،تغییرات ناگهانی و
غیرمنتظره ،شانس و اقبال از زندانی بودن در یک روز به کسب جالل و جبروت در روز دیگر و سرانجام سیادت
و برتری مداوم و پیوسته طلب علم و دانش و در نتیجه پیروزی نهایی اراده و عقل انسان بر تمام مشکالت و
کاستیها)9(.
زندگی سیاسی ابن خلدون در محدوده جغرافیایی شمال آفریقا و اسپانیای اسالمی سپری شد .این مناطق در
قرون سیزدهم و چهاردهم میالدی با عالیم جدی انحطاط عمومی و تجزیه و فروپاشی مواجه شده بودند .این ادعا
بر اساس گزارشهای خود ابن خلدون و دیگر منابع معاصر او تأیید شده است .مناطق شمال غربی آفریقا که وی
در آنجا رشد کرد و پنجاه سال از عمر خویش را پیش از عزیمت به مصر در آن مناطق سپری کرد ،منظرهای از
هرج و مرج و ویرانی بود )81(.کشمکشهای دائمی با قبایل بربر در جنوب و ظهور قدرتهای مسیحی در شمال
به تغییر و تحوالت اساسی و مستمر در قدرت سلسلههای حاکم بر این مناطق منجر گردید .این مسأله به ویژگی

دائمی و ثابت فرهنگ سیاسی آن منطقه و مانع استقرار نهادها و سنتهای سیاسی پایدار تبدیل شد .محسن مهدی
ادعا میکند که اگر بگوییم تمدن اسالمی در بخشهای دیگر سرزمینهای اسالمی در مسیر زوال و انحطاط قرار
گرفته بود ،در شمال آفریقا عمالً موجودیت آن از بین رفته بود)88(.
ابن خلدون در همان جامعه منحط و رو به زوال رشد کرد و به بخشی از آن فرهنگ سیاسی تبدیل شد .تحلیلهای
اجتماعی او بیشتر بر تجربههای شخصیاش از همان جامعه استوار بود .یکی از انگیزههای اصلی ابن خلدون برای
تألیف اثر گرانسنگ اجتماعی و تاریخی خود ،تالش برای درک ماهیت و علل انحطاط و شرایط آشفته حاکم بر
جهان اسالم به ویژه شمال آفریقا و ارائه اطالعاتی پیرامون سرشت تاریخ و جامعه بشری بود )81(.همانگونه که
ابن خلدون نوشت« :گذشته و آینده به هم شبیهتر هستند تا آب به آب )81(».ما میتوانیم با کسب بینش مفید از
دیدگاههای ابن خلدون در مقدمه ،آنها را در فهم بحران کنونی تمدن اسالمی به کار ببریم .اگر چه باید اذعان داشت
که همه دیدگاههای او قطعاً در جهان مدرن قابل اجرا نیستند ،با این حال ،دانشمندان به طور عموم بر این اعتقاد

هستند که با وجود سپری شدن قرنهای متمادی از زمان ابن خلدون ،اندیشههای او همچنان ارزش ،قدرت و
تازگی خود را حفظ کرده و جایگاه باالیی را در میان اندیشههای سایر اندیشمندان به خود اختصاص دادهاند)81(».
دیدگاههای او را میتوان به سایر حوزهها نیز تعمیم داد ،بنابراین برای این منظور ،چهار حوزه اصلی را برای
بررسی بیشتر انتخاب کردهایم که این حوزهها عبارتند از :قدرت و دولت ،رهبری جامعه ،عصبیت ،تأکید بر علم
]دانش[.
تحلیل قدرت و دولت
موضوع دولت و نهادهای سیاسی مرتبط با آن ،جایگاه اصلی تحلیلهای ابن خلدون از تمدن و جامعه را به خود
اختصاص داده است .بنای شهرها و دامنه شهرنشینی ،تابع حمایت و پشتیبانی یک دولت قدرتمند است .دولت،
علت اصلی شکلگیری ،رشد و توسعه نهادهای اقتصادی است .دولت به عنوان بزرگترین خریدار و قویترین
دارنده منابع مالی ،جامعترین انحصارها را در اختیار دارد و وفور اقتصادی به حمایتها و سیاستهای آن بستگی
دارد .در نهایت اینکه ،دولت به طور مستقیم از طریق حمایت از مؤسسات علمی و به طور غیرمستقیم به عنوان
ایجاد کننده جنبههای دیگر تمدن ،نقش زیادی در شکوفایی علوم دارد .واقعیت این است که حیات دولت و تمدن
در هم تنیده است و شکلگیری یک تمدن ،تابع ظهور دولتی نیرومند و مقتدر است و گستره حوزه تمدنی به کیفیت
دولت بستگی دارد .زمانی که دولت در اوج قدرت خودش قرار دارد ،تمدن شکوفا میشود و در زمان افول ،قدرت
دولتها از هم میپاشد .در نتیجه میتوان گفت که مطالعه ابن خلدون در مورد رشد و پیشرفت یک تمدن ،در
درجه نخست مطالعه رشد و توسعه یک دولت متمدن و بررسی اثر متقابل جنبههای دیگر تمدن بر دولت است.
مسائل مرتبط تأسیس یک دولت ،مراحلی که برای شکل گیری باید از آنها عبور کند ،انواع مختلف دولت و عوامل
زوال و انحطاط آن از جمله مسائل محوری تحلیل اجتماعی تاریخی ابن خلدون است )83(.او تالش کرده است
کارکردها و میزان قدرت سیاسی را در تاریخ تشریح کند )82(.یکی از برجستهترین ویژگیهای نظریه ابن خلدون
در مورد قدرت و پیامدهای آن که او را از متفکران سیاسی پیشین متمایز میسازد ،معرفت و شناخت او نسبت به
منابع جامعتر و بیشتر غیرشخصی شکلدهنده روندهای سیاسی است)81(.
در دوره پس از استعمار ،سه رویکرد اصلی به اسالم وجود داشته است .این سه رویکرد عبارتند از :رویکرد

مدرنیستی ،رویکرد احیاگرایی و رویکرد سنتی )81(.از نمایندگان رویکرد مدرنیستی میتوان به افرادی مانند ضیاء

گوک آلپ و مصطفی کمال در ترکیه ،محمد عبده در مصر و سر سید احمدخان در هند اشاره کرد .از نمایندگان
رویکرد احیاگرایی ،افرادی مانند سید قطب و اخوان المسلمین در خاورمیانه و ابواالعلی مودودی و جماعت
اسالمی در جنوب آسیا را میتوان نام برد )89(.رویکرد سنتی نیز با گروههای صوفی سنتگرا در سراسر جهان

اسالم به ویژه مکتب دیوبندی در جنوب آسیا مرتبط است .در حال حاضر ،این نگرش با قدرت توسط سید حسین
نصر نمایندگی میشود)11(.
هر سه مکتب فکری با درجات متفاوت با مشکل تعریف الگوهای اسالمی قدرت و چگونگی استفاده از ابزارها
روشهای متنوع تأسیس یک دولت اسالمی در جهان مدرن دست به گریبان هستند؛ به ویژه اینکه یک مسأله
بسیار حیاتی در جوامع اسالمی پسااستعمار ،فعالیت و کار در چارچوب سیستمهای سیاسی بر جای مانده از
قدرتهای استعماری بود که به طور کلی در جهت الگوهای غربی شکل گرفته بودند .نظامهای سیاسی غرب طی
قرون متمادی در چارچوب فکریای تکامل یافتند که در مخالفت با مسیحیت اقتدار کلیسا غرق شده بود .بنابراین،
این گفتمان سیاسی بر نفی هر گونه واقعیت متافیزیکی متکی بود که بر نقش اراده و عقالنیت انسان و در نتیجه
مفهوم مطلق آزادی فردی و اختیار انسان بنیان گذاشته شده بود.
رویکرد مدرنیستی نسبت به اسالم که در نیمه دوم قرن نوزدهم در واکنش به استعمار غربی شکل گرفت و بر
آشتی میان اسالم و غرب تأکید میکرد ،به طور طبیعی نظامهای سیاسی غربی را با تغییرات اندکی پذیرفت .این
رویکرد از لحاظ فکری نهادهای دموکراتیک غربی را به چالش نمیکشد ،بلکه آنها را با تغییرات جزئی به عنوان
یک سیستم سیاسی توسعهیافته میپذیرد .از سوی دیگر ،رویکرد سنتی ،متأثر از مفاهیم قرون میانهای کشورداری
و شرایط سیاسی مربوط به غلبه دیدگاه سلطنت موروثی ،اهمیت حاشیهای برای قدرت سیاسی قائل است و بیشتر
بر تقوای شخصی و تهذیب نفس تأکید میکند .نمایندگان برجسته این رویکرد هنوز هم سیاست را به عنوان نوعی
بازی ،تنها بخش کوچکی از تمدن اسالمی میدانند و اگر هم برخی از آنها وارد عرصه سیاسی میشوند ،این کار
را با بی میلی تمام انجام میدهند .در تقابل با دو رویکرد پیشین ،نمایندگان رویکرد احیاگرایی اسالمی در مواجهه
با گفتمان سیاسی غرب ،میکوشند یک نظام سیاسی جایگزین ارائه دهند .این افراد از ضرورت اسالمیسازی
فرهنگ سیاسی و دولت در جوامع اسالمی پشتیبانی میکنند؛( )18همچنانکه ابواالعلی مودودی به عنوان یکی از
نظریهپردازان مهم رویکرد احیاگرایی اسالمی توضیح میدهد« :تالش برای به دست آوردن کنترل ارگانهای دولتی

اگر با انگیزه اقامه دین] به عنوان کاملترین برنامه زندگی[ و شریعت اسالمی و اجرای دستورات اسالمی باشد،
نه تنها مجاز بلکه مسلماً واجب است» )11(.با این حال ،دیدگاه مرکزیتگرایی سیاست و دولت در گفتمان اسالمی
که از سوی متفکران رویکرد احیاگرایی اسالمی پشتیبانی میشود ،انتقاد و مخالفت شدید دو گروه اسالمی دیگر،
یعنی تجددگرایان و سنت گرایان را برانگیخته است .موالنا تقی عثمان ،از طرفداران رویکرد اسالم سنتی ،نگرانی-
های خود از این موضوع را با کلمات زیر بیان میکند:
«برخی از نویسندگان و اندیشمندان معاصر در رد سکوالریسم تا آنجا پیش رفتهاند که سیاست و حکومت را
به عنوان هدف واقعی اسالم میدانند و آن را دلیل بعثت پیامبران و در حقیقت ،این مسأله را علت خلقت انسان
معرفی میکنند .آنان نه تنها به سایر احکام اسالمی مانند احکام مربوط به عبادات توجه نمیکنند ،بلکه آن احکام
را ابزاری در خدمت اهداف سیاسی و شیوهای برای آموزش مردم ]در راستای بسیج سیاسی[ تلقی میکنند)11(».
این نوع انتقادها منجر به کاهش نفوذ احیاگرایی اسالمی و ایجاد شکاف میان رویکردهای سه گانه شده است.
ابن خلدون به صراحت اعالم میکند که هدف نهایی و مطلوب باید تأسیس یک دولت اسالمی باشد .او میان
سیاست دینی مبتنی بر قوانین الهی (شریعت) و سیاست عقلی نشأت گرفته از عقل انسان تمایز قائل میشود و
فارغ از هر گونه شک و تردیدی اعالم میکند که قوانین شارع مقدس ،بهترین قوانین هستند و نسبت به قوانینی
که انسان تنها بر مبنای عقل خود وضع میکند برتری دارند )11(.از دیدگاه ابن خلدون ،دولتی که بر اصول و
قوانین عقلی خارج از حوزه نفوذ شریعت مبتنی باشد نیز سزاوار سرزنش است؛ چرا که این نوع دولت ،محصول
تفکری است که نور خداوند در آن ،جایگاهی ندارد و هدف اصلی آن ،تنها معطوف به تأمین منافع مادی و دنیوی
است .از نظر او ،خالفت تنها الگوی دولت کامل و بدون نقص است؛ به این دلیل که اوالً مبتنی بر شریعت واقعی
است و ثانیاً تأمین کننده منافع دنیوی و معنوی اتباع خود به صورت همزمان است)13(.
دیدگاه ابن خلدون بسیار واضح و روشن است؛ جایی که در آن ،جایگاه دولت به حوزههایی فراتر از مرزهای
خودش تعمیم یافته است ،به ویژه در عصر حاضر ،هیچ کاری خارج از حوزه سیاست قرار ندارد .بدون اسالمی
سازی حکومت ،تمدن اسالمی به رشد و پیشرفت نایل نمیشود.
تجددگرایان ناگزیرند ناسازگاری اسالم با گفتمان سیاسی غربی را به رسمیت بشناسند ،در حالی که سیاست،
جایگاه مرکزی دیدگاه سنتگرایان نسبت به اسالم را به خود اختصاص داده و یکی از ابزارهای مهم برای جوامع

اسالمی به شمار میرود .از سوی دیگر ،احیاگران مذهبی باید با تسلیم شدن در برابر وسوسههای قدرت تمام
تالش خود را جهت حفظ ابعاد اخالقی سیاست به کار برند و برای پیشگیری از کم رنگ شدن رنگ مذهبی آن
بکوشند.
اندیشههای مربوط به رهبری
یکی دیگر از محورهای مهم در تحلیلهای اجتماعی-تاریخی ابن خلدون در مورد جامعه ،اهمیت حاکم و
تکالیف حکومتی اوست .به گفته او ،رهبر مظهر قدرت سیاسی و معنوی است )12(.ابن خلدون معتقد است که
رهبر جامعه اسالمی(خلیفه) باید چهار ویژگی داشته باشد :اول اینکه ،او باید عالم به قانون(شریعت) باشد و در
آن حوزه مهارت داشته باشد تا حدی که قادر به ارائه تفسیر شخصی و سنجیده از آن باشد(اجتهاد) .دوم اینکه،
حاکم جامعه اسالمی باید عادل باشد .عدالت در این زمینه ،شامل هر دو نوع خاص و عام است .خلیفه باید
شایسته و پرهیزکار باشد و نیز در توزیع مسئولیتها و مناصب حکومتی ،عدالت را رعایت کند و تضمین نماید
که کارگزاران حکومتی نسبت به اجرای عدالت در میان اعضای جامعه اقدام کنند .سوم اینکه خلیفه باید صالحیت
(کفایت) الزم را داشته باشد ،او باید در اعمال قانون بیباک باشد و جرأت اداره جنگها را داشته باشد و بداند
که چگونه جنگ را هدایت کند و نیز از توانایی تحریک و بسیج مردم جهت نبرد با دشمنان برخوردار باشد .او
باید به ماهیت همبستگی و انسجام اجتماعی آگاه باشد و زیرک ،کاردان و توانمند در اجرای امور حکومت باشد.
نتیجه داشتن این ویژگیهای مثبت که ابن خلدون بر آنها تأکید می کند ،حراست از دین ،استقرار دولت و مدیریت
منافع عمومی است .در نهایت اینکه حاکم جامعه اسالمی باید عاری از نواقص جسمی و روانی و همچنین شرایطی
باشد که میتوانند در راستای اعمال قدرت از سوی او مانع ایجاد کنند)11(.
ابن خلدون یک فصل از کتاب خود را به بررسی رابطه میان حاکم و مردم اختصاص داده است که عنوان آن
عبارت است از« :خشونت زیاد به دولت(ملک) آسیب میزند و اغلب مایه تباهی آن میشود ».رفاه و آسایش
مردم و بقای دولت به روابط خوب حاکم و اتباعش بستگی دارد .از وظایف اصلی و ذاتی حاکم این است که به
امور اتباع خود رسیدگی کند .مهربانی و عطوفت نسبت به مردم ،یکی از شاخصههای اصلی حاکم جامعه اسالمی
به شمار میرود .مهربانی و رفتار پسندیده حاکم ،رسیدگی به امور معیشت مردم را نیز شامل میشود .از دیدگاه
ابن خلدون ،تأمین رفاه عمومی و منافع دولت باید مهمترین دغدغه حاکم اسالمی باشد)11(.

در شرایط کنونی ،یکی از بحرانهای عمدهای که جامعه اسالمی با آن مواجه است ،موضوع رهبری است .رهبران
در جهان اسالم به دستههای مختلف قابل تقسیمبندی هستند :پادشاهان ،دیکتاتورهای نظامی ،رهبران به اصطالح
مردمساالر ،رهبران قبیلهای و علمای دینی .با این حال ،بسیار دشوار است که رهبر بتواند از یک اقتدار معنوی
گسترده برخوردار باشد و در عین حال ،شرایط چهارگانه مورد اشاره ابن خلدون را نیز داشته باشد .بحران رهبری
موجود در جهان اسالم ،هم نتیجه و هم علت فروپاشی و اضمحالل تمدن اسالمی است.
مفهوم عصبیت
«عصبیت» یکی از معروفترین اصطالحات ابن خلدون است .این واژه به معانی مختلفی همچون همبستگی
اجتماعی ،انسجام اجتماعی و احساس جمعی ترجمه شده است .واژه عصبیت ،هسته اصلی همه تحلیلهای
تاریخی-اجتماعی ابن خلدون به شمار میرود .او عصبیت را نوعی انسجام گروهی بر پایه خون یا رابطه مستحکم
بر اساس عواطف متقابل میان اعضای گروه معنا کرده است که آنها را مشتاق مبارزه تا حد مرگ برای اعضای
دیگر میسازد )19(.اساس همبستگی ممکن است زبان مشترک ،فرهنگ مشترک ،مجموعه قوانین رفتاری مشترک
در سطوح مختلف تشکیالت مانند خانواده ،طایفه ،قبیله ،قلمرو پادشاهی یا ملت باشد .جامعه با «عصبیت» اهداف
کارکردی اصلی خود را از طریق یکپارچگی و انتقال ارزشها و ایدههایش به نسل بعدی تحقق میبخشد)11(.
از دیدگاه ابن خلدون ،عصبیت پشتوانه الزم برای هر تمدنی به شمار میرود .اگر عصبیت نیرومند باشد ،یک
ایل یا قبیله به ایجاد یک تمدن و حفظ جایگاه برتر خود قادر خواهد بود و هنگامی که عصبیت کم فروغ شود،
تمدن شروع به اضمحالل و نابودی کرده و در نهایت با یک تمدن برخوردار از عصبیت نیرومندتر جایگزین
میشود )18(.امروزه شاهد هستیم که جوامع اسالمی در حال اضمحالل و تجزیه هستند ،شکافهای عمیق سیاسی
و دگراندیشیهای فرهنگی-اجتماعی در این جوامع رسوخ کرده و سرزندگی و نشاط جوامع اسالمی را از بین
برده است .استعمار اروپایی که در قرن 81م در سراسر سرزمینهای اسالمی گسترش یافت ،در آغاز چیزی بیش
از یک سلطه سیاسی نبود که انجماد نهادهای سیاسی امپراتوریها و دولتهای اسالمی را نمایان ساخت .گسترش
استعمار در سرزمینهای اسالمی به سلطه فکری و فرهنگی غرب در این مناطق انجامید که نتیجه آن ،اضمحالل
واقعی و نابودی نهادها و ساختارهای سنتی بود .استعمارگران با تغییر زبان بومی در سرزمینهای اسالمی و
جایگزینی زبانهای اروپایی به عنوان زبان اداری و رسمی به جای آن ،ارتباط نسل جدید مسلمانان در مناطق

استعمار شده را با سنتهای ادبی و فرهنگیشان که قدمت آنها به بیش از هزار سال میرسید قطع کردند .نظام
آموزش قدیم در هم کوبیده شد و نهادهای مرتبط با آن مجبور به تعطیلی شدند .قدرتهای اروپایی به جای این
نهادها ،یک نظام آموزشی جدید معرفی کردند .هدف اصلی آنها از این اقدام ،کمک به هژمونی فکری غرب و
تربیت یک طبقه تحصیلکرده مجذوب ارزشها و سنتهای غربی در جوامع اسالمی بود )11(.استعمارگران
همچنین یک ساختار اداری و سیاسی جدیدی بر جوامع اسالمی تحمیل کردند که برای مردم این جوامع بیگانه و
نامأنوس بود و به طور طبیعی هیچگونه دلبستگی عاطفی به آن نداشتند .فرانتس فانون استدالل میکند« :استعمار
صرفاً با در اختیار گرفتن یک ملت در چنگ خود و تهی کردن مغز آنها از فرم و محتوا راضی نمیشود؛ بلکه با
بهرهمندی از یک استدالل منحرف ،آن ملت را به ملت ستمدیده گذشته تبدیل کرده ،تحریف نموده ،تغییر هویت
داده و آن را نابود می کند)11(».
انهدام گذشته مسلمانان ،موجب خسران شدید تودههای مسلمان شده است .محققان اسالمی تعدادی از دالیل
این خسارت را برشمردهاند که عبارتند از :شهرنشینی گسترده ،دگرگونیهای چشمگیر جمعیتی ،انفجار جمعیت،
آمار گسترده مهاجرت به غرب ،شکاف میان فقیر و غنی ،فساد گسترده و سوءمدیریت حاکمان ،رواج فرهنگ
مادیگرایی ،بحران هویت و دیدگاههای جدید و اغلب ناسازگار ابالغی از سوی غرب که ارزشها و آداب رسوم
کالسیک ما را به چالش میکشند )11(.واقعیت این است که همه این موارد ،نشانههای فروریختگی عصبیت هستند.
علت واقعی این نابسامانیها ،گسیختگی بنیادی از گذشته است که قدرتهای استعماری در جوامع اسالمی آن را
اجرا کردند .ابن خلدون نیز این موضوع را تأیید میکند و مینویسد« :کسانی که مغلوب شده و به بردگی گرفته
شدهاند ،پژمرده میشوند؛ چرا که بردگی مغایر با طبیعت انسان است و منجر به از دست دادن امید در او می-
شود )13(».اگر جوامع اسالمی به دنبال به دست آوردن دوباره عصبیت و ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی
هستند ،باید با میراث استعماری به مبارزه برخیزند و پیوندی دوباره با گذشته فراموش شده خود برقرار کنند.
تأکید بر علم(دانش)
ابن خلدون جایگاه مهمی برای علم در نظر گرفته و فصل ششم مقدمه را به بررسی انواع مختلف علوم اختصاص
داده است )12(.او ارتباط مستقیمی میان گسترش علوم و توسعه تمدن برقرار میکند و مینویسد« :نهاد آموزش
علمی در میان ساکنین اسپانیایی اسالمی کم فروغ شده و دغدغههای پیشین آنان نسبت به آموزش و یادگیری

علوم از بین رفت و به دنبال آن تمدن اسالمی در اسپانیا برای صدها سال رو به زوال گذاشت ،...و از نظام عقالنی
سایهای بیشتر باقی نماند .تنها علت این مسأله این بود که سنت تعالیم دینی افول کرد و بخشهای عمدهای از
نهادهای آموزشی تحت کنترل دشمن درآمد )11(».وی همچنین بر این باور است که زمینه شکوفایی علوم تنها
زمانی فراهم میشود که ضرورتهای زندگی وجود داشته باشند .از دیدگاه او ،میزان پیشرفت علوم به وجود
شرایط معینی وابسته است :اوقات فراغت کافی ،تداوم سنتهای متمدن ،تقاضای اجتماعی برای خدمات
دانشمندان ،تقدیر و تشویق فضال و دانشمندان از سوی حاکمان همچون بیان بلندنظری آنها در تأسیس مدارس و
پایهریزی موقوفات برای حفاظت و حمایت از آنها)11(.
مسلمانان در دوران شکوفایی تمدن اسالمی ،سنت مستحکمی از دانش را توسعه دادند .فرهنگ اسالمی اساساً
یک فرهنگ کتابمحور بود ،به گونهای که بر اساس برآوردهای صورت گرفته از صدر اسالم تا قرن  81میالدی،
نهصد هزار کتاب فقط به زبان عربی تألیف شد )19(.دانش تولید شده به وسیله مسلمانان ،با وجود تنوع و کثرت،
همواره با جهانبینی اسالمی سازگاری داشته است .ابن خلدون هر چند در حوزه تاریخ ،فلسفه و دیگر علوم
اجتماعی مطالعه نمود و تألیف کرد ،اما همچون بسیاری دیگر از دانشمندان اسالمی قرون میانه ،در ایجاد سازگاری
میان علوم عقلی و دانش دینی نیز تالش کرد .او اعتقاد داشت عالیترین و مهمترین منبع دانش ،دانشی است که
سرچشمه آن پیامبران هستند )11(.ام .ای .ار گیپ در واکنش به برخی دانشمندان غربی که ابن خلدون را یک
دانشمند لیبرال توصیف میکردند که هنجارهای حقوق اسالمی را بر اساس تفکر عقالنی به چالش کشید ،نوشت:
«ابن خلدون تنها یک مسلمان نیست ،بلکه همانگونه که صفحه به صفحه کتاب «مقدمه» گواه آن است ،او یک
فقیه و متکلم مسلمان پیرو مذهب سرسخت مالکی است .دین برای او ،مهمترین عنصر در زندگی بود .ما مشاهده
میکنیم که او به صراحت مطالعه خود را ]در حوزههای دیگر[ دارای ارزش ثانوی میداند و شریعت اسالمی را
تنها هدایتگر انسان میخواند)18(».
مسلمانان در دنیای امروز در تضاد کامل با سنتهای قرون میانه خود ،در عرصه علم و دانش عقب افتادهاند.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی آنها پایینترین جایگاهها را در سطح مراکز دانشگاهی جهان به خود اختصاص داده
و آنها نتوانستهاند به جایگاه واقعی خود در عرصه دانش دست یابند .یکی از دالیل این وضعیت ،استعمار سرزمین-
های اسالمی در قرون هجده و نوزده میالدی است .مؤسسات آموزش جدیدی که امروزه در جهان اسالم وجود

دارند ،به وسیله قدرتهای استعمارگر در دوران استعمار بنیان گذاشته شدند .این واقعیت ،عمالً تودههای مسلمان
را که از نظر عاطفی هیچگونه دلبستگی به مؤسسات آموزش طراحی شده به سبک غربی احساس نمیکنند ،بی
تفاوت بار آورده است .دانشی که امروزه در این مؤسسات آموزش داده میشود ،از سنت معرفتشناختی غربی
نشأت میگیرد .امروز یک درک پویایی در جهان اسالم مبنی بر این وجود دارد که دانش مدرن در سنت فکری
غرب رشد و نمو یافته و جهانبینی خاصی را ارائه میکند .این دانش غربی در بسیاری از موارد با نگرشهای
مسلمانان ناسازگار بوده و با سنتهای اسالمی مغایرت دارد .سه موضوع در این رابطه الزم به توضیح است .اولین
و مهمترین موضوع ،جهانبینیای است که در اروپای پس از رنسانس رشد و نمو یافت؛ این جهانبینی ،تصور
انسان از خداوند ،طبیعت و جهان را به شدت دگرگون ساخت و بر این اساس ،پارادایم جدیدی از دانش با تکیه
بر انکار واقعیتهای متافیزیکی شکل گرفت که شاکله دانش مدرن ،به ویژه علوم اجتماعی و رفتاری بر روی آن
بنا گردید .دوم اینکه دانش مدرن شکل گرفته در غرب ،مادهگرایانه و فایدهگرا است و تهی از هر گونه ارزش
اخالقی است .سوم اینکه دانش مدرن ،اساساً اروپامحور است و جایگاه دیگر فرهنگها و تمدنها در این عرصه
را اگر به صورت یکجا انکار نکند ،تنزل میدهد .این موارد سه گانه ،به طور مختصر تفاوت دیدگاههای غربی و
اسالمی در مورد دانش را مشخص میسازد.
در شرایط کنونی ،بدیهی است که جوامع اسالمی در حوزه دانش و معرفت پیشرفت نمیکنند ،مگر اینکه دانش
مدرن نه تنها از ریشههای غربی خود جدا شود؛ بلکه اسالمیسازی شود .محمد نقیب العطاس مینویسد« :امروز
بزرگترین چالش تمدن اسالمی ،چالش در حوزه دانش است؛ چون که دانش موجود توسط تمدن غرب بارور
شده و در سراسر جهان منتشر شده است )11(».نهادهای مختلف برای رویارویی با این چالش در حال فعالیت
هستند و تالشهای گستردهای برای اسالمینمودن دانش صورت گرفته است .با این حال ،بخش بزرگی از
روشنفکران مسلمان و مجامع دانشگاهی نسبت به این مسئله بیتفاوت ماندهاند .در مجموع باید گفت که به
آگاهیبخشی بیشتری پیرامون این موضوع و ایجاد هماهنگی در میان مؤسسات مختلف نیاز است.
نتیجهگیری
از زمان ابن خلدون تا دوره معاصر ،هفت قرن سپری شده است؛ اما برخی از دیدگاههای او همچنان تازه به نظر
میرسند .در حال حاضر ،تمدن اسالمی با سختترین چالشهای دوران حیات خود روبرو است .راهحل ابن

خلدون برای مقابله با این چالشها در قالب استراتژیهای چندجانبه مطرح می شود :تقویت یک گفتمان سیاسی
جایگزین بر مبنای دستورات اسالمی و دولتسازی در راستای دگرگونی جامعه اسالمی؛ در رأس کار قرار گرفتن
رهبریای که ضمن برخورداری از اعتبار و نفوذ معنوی ،دانش ،عدالت و شایستگی الزم را دارا باشد و به طور
جدی دغدغه تسکین آالم و رنجهای مردم را داشته باشد؛ عصبیت (انسجام اجتماعی) ،که با تالش سنجیده
قدرتهای استعمارگر جهت تحریف تاریخ گذشته مسلمانان و ایجاد شکافهای زبانی ،فرهنگی و قومی در جهان
اسالم تضعیف شده است ،توسعه یابد؛ و سرانجام اینکه میراث علمی قرون میانه اسالمی که از طریق غربیسازی
دانش با چالش مواجه شده است ،بازسازی شود و برای غیر غربیسازی دانش و همچنین اسالمینمودن آن تالش
شود.
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Encylopaedic Activities in the Pre-Eighteenth Century Islamic World (Brill: Leiden, 2006).
40. Ahmad, Epistemology of Ibn Khaldun, 24-25.
41. Gibb,―Islamic Background of Ibn Khaldun's Political Theory,28. Allama Muhammad Iqbal has
also written: ―The truth is that the whole spirit of the ‗Prolegomena‘ of Ibn Khaldun appears to have
been mainly due to the inspiration which the author must have received from the Quran. The
Reconstruction of Religious Thought in Islam, ed and ann. Saeed Sheikh, 3rd ed. (Lahore: Institute of
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42. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam and Secularism (Lahore: Suhail Academy, 1998 [1978]),
133. For the whole discussion on de-westernization of knowledge, see 133-68.
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