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چکیده

هدف تحقیق حاضر ،ارزیابی رئالیسم انتقادی در تاریخیگری ابـ خلـدون
و معرفی مدل «دوری» وی در مورد تاریخ است .روش ای پژوهش نیـز در
چارچوب مطالعهای اسنادی است ونتایجی که از آن حاصل شد ایـ اسـت
که دیدگاه اب خلدون از یکسو دارای وجهـی انتقـادی و از سـوی دیگـر،
رئالیستی است .وجه انتقادی آن بـر انتقـاد از اخبـار رایـ و مطابقـت آن بـا
واقعیات تاریخی بـرای نیـل بـه تـاریخ درسـت و معتبـر تأکیـد دارد و وجـه
رئالیستی آن بر عبور از سطح ظاهر و ورود به سـطو زیـری تـاریخ بـرای
کشف «طبایع» تاریخ تمرکز دارد.
طبایع تاریخ ،همان قواعدی است که تغییر و تحوالت اجتماعات بشری
براساس آن انجام میگیـرد .ابـ خلـدون بـا ایـ رویکـرد ،مـدلی دوری از
تحوالت تاریخی ارائه میدهد« .عصبیت» ،نیـروی پویـای ایـ مـدل اسـت.
بادیه و شهر نیز شکلهای ای مدل هسـتند .نقـد خبـر تـاریخی بـا تکیـه بـر
 .9دانشجوی دورهی دکتری جامعهشناسی(گرایش تغییرات اجتماعی) دانشگاه شیرازasadati@sums.ac.ir .
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ارزیابی کیفیِ مستندات تاریخی برای رسـیدن بـه واقعیـت و کشـف طبـایع
تاریخ ،وجه برجستهی دیدگاه اب خلدون است که در ای مقاله مورد بحث
و بررسی قرار میگیرد .براسـاس ایـ رویکـرد ،ابـ خلـدون معتقـد اسـت،
تاریخ را باید از اعوجاجات /جعلیات ،پاالیش کرد تا بتوان برپایه ی آن ،بـه
ارائهی تحلیلی درست از وقایع دست یافت.
واژگان کلیدی :اب خلدون ،رئالیسـم انتقـادی ،تـاریخیگـری ،عصـبیت،
مدل دوری.

مقدمه
تبیینات تاریخی چگونه میتواند ما را در فهم دقیقی از تغییر و تحوالت اجتماعی کمک کند؟ وجه
تمایز خبر از واقعیت تاریخی چیست؟ آیا تغییرات تاریخی از الگوی خاصی پیروی میکنند؟ و آیـا
براساس دادههای تاریخی میتوان تبیینات اجتماعی ارائه داد؟
ای موارد ،سؤاالتی اساسی مربوط به رویکردی است که در اصـطح بـه آن تـاریخیگـری 9گفتـه
میشود .از طرف دیگر ارزیابی تاریخ ،متضم داشت رویکردی انتقادی نسبت بـه آن اسـت و ایـ
رویکرد انتقادی متضم دربرداشت دو جهتگیری است؛ اولی و مهمتری جهتگیـری ایـ اسـت
کــه دادههــای تــاریخی را نمــیتــوان بــهعنــوان دادههــای بــدون اعوجــا و جعــل در نظــر گرفــت.
اندیشمندی که میکوشد به تحلیل تاریخ و وقـایع آن بپـردازد ،بایـد دادههـای تـاریخی را بـا روش
خاصی مورد ارزیابی قـرار دهـد تـا سـره را از ناسـره تشـخی

دهـد .بایـد مشـخ

شـود کـه چـه

دادههایی به دروغ و جعل وارد تاریخ شده و در اصل،کدام دادههای تاریخی درست یا بـا کمتـری
جعل و اعوجا همراه است.

1. Historicism
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برای دستیابی به ای امر الزم است بی خبر تاریخی و واقعیت تاریخی ،تمایز قائل شد .جهتگیـری
دوم ،عبور از سطو مشهود و عینی تاریخ و ورود به سطو زیری  9برای استخرا قواعد ،قوانی و
خصیصهها و بهزعم اب خلدون «طبایع» تـاریخ اسـت .الزم اسـت قواعـد سـطو زیـری واقعیـت را
انتزاع کرد .ای جهتگیری نسبت به موضوعات اجتماعی و تـاریخی در دهـههـای اخیـر بـا عنـوان
«رئالیســم انتقــادی» 0مطــر شــده اســت .در ایـ مقالــه بــراســاس مطالعــهای اســنادی ،کوشــیدهایــم
تاریخیگری اب خلدون را از ای دو زاویه ،مورد ارزیابی قرار دهیم.
تاريخيگری و رئالیسم
فرهنگ لغت وبستر ،8تاریخیگری را ای گونه تعریف کرده است« :نظریه  ،خطمشـی 1یـا سـبکی
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که بر اهمیت تاریخ تأکید دارد بهعنوان ،الـف .نظریـهای کـه بـه تـاریخ بـهعنـوان معیـار ارزشـی یـا
تعیی کننده ی وقایع مینگرد؛ ب .سبکی (در معماری) که از شکلها /عناصر سنتی استفاده میکند»
).(Meryam-webester, 2012
تعریف اول از تاریخیگری (الف) ،مرتبط با همان مفهومی است که در ای مقالـه بـه آن پرداختـه
شده است .در حالیکه تعریف دوم (ب) به مفهومی تحتعنوان تاریخیگری جدیـد 7ارجـاع دارد
که بیشـتر در حـوزهی ادبیـات و هنـر مـورد توجـه اسـت .ارزیـابی فراینـدهای اجتمـاعی تـاریخ ،از
دغدغه هایمهم فیلسوفان ،دانشمندان علوم اجتماعی و عالمان علوم طبیعی بوده است که هدف آن،
کشف خصیصه و ماهیت فرایندهای اجتماعی در تاریخ است تا بتوان فرایندهای اجتمـاعی را تبیـی
و پیشبینی کرد .ای رویکرد ،ابتدا در اندیشهی فیلسوفان یونانی و بهخصوص افحطـون ظهـور پیـدا

 .9مفاهیمی چون واقعگرایی یا رئالیسم انتقادی و سطو زیری واقعیت در واژگان فکری اب خلدون بهکار نرفته است .ای
واژهها استنباطی تحلیلی از دیدگاه اب خلدون است.
2. Critical Realism
3. Merriam- Webster dictionary
4. theory
5. doctrine
6. style
7. New Historicism
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کرد .رویکردی که تداوم خود را حفظ کرده و فیلسوفانی چون هگل و مارکس نیز تحش کردهاند
تا ماهیت ای فرایندها را انتزاع کرده و بهصورت الگوی مفهومی درآورند.
تاریخیگری ،طراحی افق و چشماندازی از تاریخ است که با تکیه بر تحلیـل و تبیـی تحـوالت
گذشته انجام میگیرد .پوپر ،بهعنوان یکی از جدیتـری مخالفـان تـاریخیگـری ،در تعریـف آن
مینویسد:
مقصودم از «تاریخیگری» ،آن طرز تلقی و برداشت از علوم اجتماعی اسـت کـه در آن پیشـگویی
تاریخی هدف اصلی آن بهشمار میرود و فرض بر ای است که با اکتشاف «آهنگها» یا «الگوهـا»
یا «جریاناتی» که زمینه ی تحول و تکامل تاریخ اسـت ،چنـی پیشـگویی امکـانپـذیر اسـت (پـوپر،
.)91 :9816

میتوان گفت که تاریخیگری دو وجه کلـی دارد کـه ارتبـاط تنگـاتنگی بـا هـم دارنـد؛ وجـه
تحلیلی /تبیینی و وجه ایدئولوژیک یـا ارزشگذارانـه .وجـه تبیینـی /تحلیلـی ،بیشـتر بـر فراینـدهای
مشهود و عینی تاریخ تأکید دارد و وجه ایدئولوژیک آن ،با نـوعی صـبغه ی ارزشگذارانـه ،تـحش
دارد تــاریخ را بــا توجــه بــه چــارچوب فلســفی و عقیــدتی خاصــی تحلیــل کنــد .اندیشــمندان ضــد
تاریخیگری بیشتر منتقد صـبغه ی ایـدئولوژیک تـاریخیگـری هسـتند و معتقدنـد کـه ایـدئولوژی
تاریخیگری ،وجه تبیینی /تحلیلی آن را متأثر کـرده اسـت .از ایـ دیـدگاه ،تـاریخیگـری نـوعی
کلگرایی 0به شمار می آید که در نهایـت بـه اسـتبداد منتهـی مـیشـود (نـک پـوپر9861 ،9816 ،؛
Berlin, 1977؛ .)Hayek, 1948
هرچند تاریخیگری دارای نـوعی صـبغه ی ارزشمدارانـه و ایـدئولوژیک اسـت ،ابعـاد تبیینـی/
تحلیلی آن نیز نقش بسزایی در تبیی مسائل اجتماعی دارد .براسـاس ایـ ابعـاد نـوعی نگـاه علـی و
تبیینی نسبت به دادههای تاریخی شکل میگیرد که تحلیلکننده ی تغییـر و تحـوالت تـاریخ جوامـع
انسانی است .تبیینی /تحلیلی بودن تاریخیگری ،ارائه ی الگـویی از پویـاییهـای تـاریخی و معرفـی

1. Popper
2. Holism

دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخنگری و تاريخنگاری دانشگاه الزهرا641 /

نیروهــای فعــال در تــاریخ و نقــش آنهــا در تغییــر و تحــوالت تــاریخی اســت کــه البتــه بــا ابعــاد
ایدئولوژیک تاریخیگری ،مرتبط است.
مفهوم مورد استفاده ی دیگر در ای مقاله ،رئالیسـم انتقـادی اسـت .تعـاریف مختلفـی از مفهـوم
رئالیسم ارائه شده است .فرهنگ لغت استنفورد شکلهای مختلف رئالیسم را مطر کرده است کـه
مهمتری آنها عبارت اند از :رئالیسم علمی ،رئالیسم ساده و بیتکلف ،رئالیسم متافیزیکی ،رئالیسـم
اخحقی ،رئالیسم سیاسی ،رئالیسم ساختاری و.(Stanford, 2011) ...
در حوزه ی ادبیات و هنر نیز انواع رئالیسم تعریف شده است؛ بـهطـور مثـال ،رئالیسـم در تئـاتر،
رئالیسم شاعرانه ،رئالیسم کحسیک ،رئالیسـم رمانتیـک ،رئالیسـم زیباشناسـانه و . ...بـا وجـود تنـوع
مفاهیم در ای زمینه ،میتـوان گفـت کـه مفهـوم عـام و پرکـاربرد رئالیسـم در علـوم اجتمـاعی ،بـه
حوزهای از معرفت ارجاع دارد که شناخت واقعیـت در آن ،ارتبـاط جـدی بـا واقعیـت محسـوس و
عینیات ندارد .تعاریفی که از رئالیسم در حوزه ی علوم اجتماعی مطر میشـود ،مـرتبط بـا سـطو
زیری واقعیت است .مقصود از سطو زیری  ،فضایی است که سازوکارهای مبنایی سـطح مشـهود
در آنجا قرار دارد که باید کشف شود.
رئالیســم علمــی دراســاس ،چشــمانــدازی دربــارهی موجــودات ،حــواد  ،خــواص و فراینــدهای
غیرقابلمشاهده است و دالیل متفاوتی برای اینکه اشیا ،غیرقابلمشاهده هستند ،وجـود دارد .برخـی
چیزها همچون پروتون و الکترون بهعلت اندازه ی کوچکشان نسـبت بـه مـا ،قابـل مشـاهده نیسـتند.
چیزهای دیگری نظیر دایناسـورها یـا محـــاکمه ی سقـــراط غیـــرقابلمشـاهده هسـتند ،چـــون در
گذشته اتفاق افتادهاند .بنـابرای  ،شـکلهـای مختلـف غیرقابـلمشـاهدهای وجـود دارنـد و درنتیجـه
انـــواع مختلف رئالیسم علمی نیز وجود دارد ).(Turner, 2004: 1
بنابرای  ،رئالیسم اشاره به دیدگاهی فلسفی دارد که معتقد به وجود وقـایعی در پـس مشـهودات
عینی است .بیشتری کاربرد مفهوم رئالیسم در دیدگاه اندیشمندانی چون ،هاره ،9تیلی ،0پاوسـون 8و

'1. Harra
2. Tilley
3. Pawson
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باسکار 9قابل دریافت است .ای اندیشـمندان معتقـد بـه اسـتراتژی پـسکـاوی در تحقیـق دربـاره ی
موضوعات هستند .ای استراتژی ،بر رفت به سطو غیرقابل مشاهده و زیری واقعیت تأکید دارد تـا
بهوسیلهی آن ،سازوکارهای زیری واقعیت ،کشف و شناسایی شود.
هــدف علــم واقــعگــرا [رئالیســتی] ،تبیــی پدیــدههــای قابــل مشــاهده بــا ارجــاع بــه ســاختارها و
مکانیسمهای زیربنایی است .معرفتشناسی واقعگرایانه مبتنی بر ساخت الگوهایی از مکانیسـمهـای
ذکر شده است ،به قسمی که اگر آنها موجود باشند و بـهطریـق مـورد انتظـار عمـل کننـد ،آنگـاه
پدیدههای مورد بررسی را توضیح خواهند داد .ای الگوها توصیفهایی فرضی بهدسـت مـیدهنـد
که امید میرود ،مکانیسمهای زیربنایی را آشکار کنند؛ بهعبارتی ای مکانیسمها فقـط بـا برسـاخت
تصوراتی دربارهی آنها شناخته میشوند (بلیکی.)9 1 :986 ،0
خصیصه ی انتقادی رئالیسم از آنجا نشئت مـیگیـرد کـه واقعیـت مشـهود را بـرای تبیـی کـافی
نمیداند و ارائه الگوی علی 8از واقعیت را ،آنطور که در تبیینات اثباتی ارائه میشود ،مـورد انتقـاد
قرار میدهد .هستیشناسی رئالیسم ،بر انتقاد جـدی از چهـره ی اعوجـاجی /جعلـی واقعیـت اسـتوار
است و معتقد است که باید سازوکارهایی را برساخت تا واقعیـت را نـه بـراسـاس روابـط علـی کـه
برپایه ی سطح زیری آن تبیی کند« .وجـوه رئالیسـم انتقـادی ،تضـاد هسـتیشـناختی را بـی وجـوه
فیزیکی و واقعیت اجتماعی ابحغ میکند» ).(Archer, 1998: 190
در حوزه ی علوم اجتمـاعی ،رئالیسـم و بـهخصـوص رئالیسـم انتقـادی ،بیشـتر از همـه بـه سـنت
مارکسیستی مربوط میشود .رئالیسم انتقادی بیش از همه منتقد واقعیـت مشـهود و عینـی اسـت« .بـه
همی ترتیب ،رئالیسم انتقادی هر ایدهای را راجع به امکان ساده ی فهم توسط ذه از طریق ارتبـاط
مستقیم با موضوع رد میکند؛ ای ارتباط باید از طریق یک سلسله سطو غیرفیزیکی انجـام گیـرد»
).(Hildebrand ,2003: 13
طبق ایـ تعریـف از رئالیسـم؛ یعنـی ورود بـه سـطو زیـری واقعیـت و کشـف سـازوکارهای
سازندهی آن ،میتوان گفت که رئالیسم تاریخی نیز معتقد به وجود قواعد و سازوکارهایی در پـس
1. Bhaskar
2. Blaikie
3. causal model
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رویدادهای ظاهری تاریخ است .برای اساس ،باید از سطو عینی و گمراهکننده ی تاریخ به سـطو
زیری آن وارد شد و در ایـ صـورت اسـت کـه قـوانی و قواعـد تـاریخی کشـف خواهنـد شـد و
براساس آن میتوان به تبیی وقایع پرداخت« .یک رئالیست تاریخی کسی است که رئالیسـم علمـی
را دربارهی اشیای غیرقابلمشاهده ،بهعلت اینکه در گذشته بودهانـد ،بـهکـار مـیگیـرد» (Turner,

) .2004: 1- 2دیدگاه اب خلدون در تبیی وقایع تاریخی نیز شباهت جدی به همی رویکرد دارد.
رئالیسم تاريخي /انتقادی ابنخلدون
اب خلدون ،نخستی اندیشمند در تاریخ تفکر اجتماعی اسـت کـه بـا رویکـردی جامعـهشـناختی بـه
ارزیابی فرایندهای تاریخ جوامع پرداخته است .بـا وجـود دیـدگاهی کـه مـیکوشـد علـم مـدرن و
معرفتشناسی آن را مبنا قرار دهد و با رویکردی تقلیلگرایانه به نقـد دیـدگاه ابـ خلـدون بپـردازد
(طباطبایی ،)986 ،ریتـزر در کتـاب نظریـه ی جامعـهشناسـی در دوران معاصـر ،ابـ خلـدون را در
ردیف نخستی جامعهشناسان قرار میدهد و از ای ایده که جامعهشناسی ،علمی غربی اسـت ،انتقـاد
میکند (ریتزر.)9877 ،
عحوهبرای  ،اندیشمندان دیگری نیز از ابـ خلـدون و نبـوغ وی در تحلیـل پدیـدههـای اجتمـاعی و
اقتصـادی یـاد کـردهانـد( .نـک Goodman, 1972.؛ Hakim,.2010؛ Choudhury, 2004؛
 )Choudhury, and Bayu Silvia, 2008فیرتز نیز در کتاب خود از اب خلدون بهعنـوان «پـدر
جامعهشناسی» یاد کرده است (.)Firtz, 1985
اب خلدون در کتاب معروف خود ،مقدمه ،پویاییهای تمـدن /عمـران را بـهرشـته تحریـر درآورده
است که بهعنوان مبانی جامعهشناسی مود توجه قرار گرفته است ) .(Hakim, 2010با وجود آنکـه
پیرامون اب خلدون ،کتب و مقاالت متعددی بهرشـته تحریـر در آمـده اسـت ،امـا ارزیـابی رئالیسـم
انتقادی در تاریخیگری اب خلدون و نیز مدل دوری وی ،چندان مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت.
ارزیابی ای مفهوم در ارتباط با بحثی اساسی در رویکرد اب خلدون ،یعنـی انطبـاق خبـر بـا واقعیـت
تاریخی است .وی در پی ارائه ی روششناسی خاصی از تاریخ است که بتواند براسـاس آن ،تـاریخ
را از اعوجاجات /جعلیات پاالیش کند.
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صدقی ،روششناسی اب خلدون را نوعی روششناسی مبتنی بر انطباق اخبار با واقعیات تـاریخی
قلمداد کرده است (صدقی .) 0 -91 :9866 ،ای امر متضم ارزیابی کیفـی اخبـار تـاریخی اسـت.
اب خلدون ،واقعیت تاریخ و تفسیر آن را مبنا قرار میدهد تا خبر تاریخی را مورد ارزیابی قرار دهـد
و اعتبار آن را بسنجد .بسیاری از تبییناتی که وی در مورد دادههای تاریخی انجام میدهد ،براسـاس
ای شیوهی اعتباریابی انجام میگیرد .نقد کلی وی بر تاریخ ایـ اسـت کـه اساسـا چـرا بایـد چنـی
اخبار تاریخی را که با عقل سلیم همخوانی ندارد ،پذیرفت .پاسخ بـه ایـ سـوال کـه خبـر تـاریخی
چیست و آیا معتبر است ،به ای امر میانجامد که الزمهی تبیی درست تـاریخی ،تمـایز قائـل شـدن
بی امر واقع تاریخی از یکسو و امر مستند تاریخی از سوی دیگر است.
با ای وجود ،اندیشه ی اب خلدون ،وجوه گوناگونی را دربرمیگیرد که انطباق اخبار تاریخی بـا
وقایع ،یک وجه آن را تشکیل میدهد« .نقطه ی بارز اندیشه ی اب خلدون که او را مستعد آشنایی بـا
موضوع و معرفت جدیدی در آن عصر ساخت ،در ابتدا ،نگاه «واقعگرا» ،دوم ،رویکرد «انتقـادی» و
سوم ،روش «تاریخی -تجربی» او بوده است» (شجاعیزند.)0 -08 :9867 ،
از ای جهت ،میتوان مهمتری خصیصه ی فکـری ابـ خلـدون را رئالیسـم انتقـادی او دانسـت.
ویژگی خاصی که در ارتبـاط بـا روششناسـی خـاص وی اسـت .او در پـی ارائـه ی شـیوه ی معتبـر
تاریخیگری ،قبل از مارکس و هگل بوده است .ای شیوه ی معتبر از یکسـو ،رویکـردی انتقـادی
نسبت به شیوه ی تاریخ نویسی سنتی بود؛ زیرا از نظر وی ای نوع تاریخنویسی ،همراه بـا ابهامـات و
اعوجاجات زیادی است .از سوی دیگر ،ای رویکرد انتقادی مبتنی بر تحلیل تاریخ براساس رسیدن
به «طبایع»تاریخ است.
طبایع تاریخ در اینجا ،همان قواعدی است که تاریخ جوامع را مـیسـازد و تـاریخنـویس متبحـر
کسی است که از وقایع عینی به طبـایع غیرعینـی دسترسـی پیـدا کنـد .ایـ طبـایع در پـس واقعیـت
مشهود قرار دارند و باید با ورود به سطو زیری آن ،ای قواعد را کشف کرد .طبایعی که ماهیـت
سازوکارهای اجتماعی تاریخ در آن نهفته است .به عقیده ی ایوان گـودم  ،هـم ابـ خلـدون و هـم
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توکودیدس ،9دارای رویکرد رئالیسم انتقادی بودهاند .واقعگرایی در دیدگاه آنها به ای معنا است
که سطح ظاهر واقعیت مخدوش است و باید با ارزیابی دقیق و شفاف آن ،به سطح درست واقعیـت
دست یافت .به نظر وی موارد تشابه دیدگاه اب خلدون و توکودیدس عبارت اند از :طبیعـتگرایانـه
بودن؛ تجربهگرایانه بودن و داشت رویکرد انتقادی به تـاریخنگـاری ).(Goodman, 1972: 254
ای دو تـاریخنگـار تقلیـلگـرا نیسـتند و پیـام تـاریخ را کشـف و آشـکارکردن قـوانی تـاریخی بـا
مطالعهای دقیق معرفی میکنند که ای کشف ،در روند فشـارهایی کـه ماهیـت سیاسـی و اجتمـاعی
انسان را نشان میدهد ،انجام میگیرد.
از نظر اب خلدون با دستیابی به طبایع تاریخ میتوان برای تغییـر و تحـوالت هـر نظـام اجتمـاعی
تبیی خاصی ارائه داد .تحلیل و بررسی اوضاع تمـدن و عمـران و کیفیـت تحـوالت بـا کشـف ایـ
قواعد ،انجامپذیر است و در ایـ صـورت مـیتـوان بسـیاری از ناسـرهگـریهـای تـاریخیگـری را
برطرف کرد؛ «زیرا تمدن و عمران دارای طبایع خاصی است که میتوان اخبار را بدانها ارجاع داد
و روایت و اخبار را بر آنها عرضه کرد» (اب خلدون .) : 9871 ،الزم است از تـاریخنویسـی مبتنـی
بر گردآوری بهسوی نوعی تاریخنویسی مبتنی بر کشف طبایع رفت تا بتوان تحلیل دقیـق و معتبـری
از مسائل تمدن و عمران بشری ارائه داد.
یکی دیگر از وجوه برجستهی دیدگاه اب خلدون ،تـحش وی بـرای ارائـهی مـدلی رئالیسـتی از
تاریخ است .وی عدم توجه به صورتهای زیری تاریخ (طبایع) را مورد انتقاد قرار میدهد و آن را
یکی دیگر از عوامل ورود جعل و اعوجا در تاریخ معرفی مـیکنـد .البتـه همـانطـور کـه مهـدی
اشاره کرده است ،از سوی دیگر ،اب خلدون بی ورود به بـاط تـاریخ و پـاالیش آن رابطـه برقـرار
کرده است:
اب خلدون پی برد که دو جنبه از تاریخ با هم ارتباط بسیار نزدیـک دارنـد .بـرای پـی بـردن بـه علـل و
طبیعت رویدادهای تاریخی انسـان بایـد کـار را از اطحعـات درسـت آغـاز کنـد ،ولـی بـرای آنکـه بتوانـد
اطحعات درباره ی رویدادها را تصحیح کند و درست را از نادرست بازشناسد ،باید طبیعت و علل آنهـا را
 .9توکودیدس  ،Thocydidesتاریخنگار یونانی( 62 -811ق.م ).و نویسندهی تاریخ جنگ پلوپانیژن History of the
War Peloponnesian
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بداند .ازای رو برای نگارش تاریخ دقیقی درباره ی اسحم باختری معاصر ،الزم بود که ابـ خلـدون جنبـه ی
باطنی تاریخ را بداند (مهدی.)68 :9812 ،

بنابرای  ،پاالیش تاریخ ،قدم اول برای پی بردن به علل و طبایع آن است و به همی جهت اسـت
که اب خلدون اندیشمندانی را که بدون توجه به علل وقایع و انتزاع آن به تاریخنویسی پرداختهانـد،
مورد شماتت قرار میدهد؛ چنانکه به گفتهی مهدی:
اخبار تمـدنهـا و حکایـات مربـوط بـه وقـایع قـرون نخسـتی را چنـان گـرد آوردهانـد کـه گـویی
صورتهای مجرد از ماده ،شمشیرهای بیغحف و معلوماتی است که تازه و کهنه ی آنهـا مجعـول
باشد ،حوادثی است که اصول آنها نامعلوم است و به نوعهایی میمانـد کـه جـنس و فصـل آنهـا
مشـخ

نباشــد .ایـ گـروه بــه تقلیــد از پیشــینیانی کـه آنهــا را سرمشــق خـود ســاختهانــد ،اخبــار

دستبهدست شده را بهعی و بیکم و کاست درباره ی حواد تاریخ خود تکرار میکنند و از یاد
کردن مسائل مربوط به نسلهای دوره ی خودشان غفلـت مـیورزنـد ،چـه ،تشـریح و تفسـیر آنهـا
برایشان دشوار است و درنتیجه ای گونه ،قضایا را مسکوت میگذارند (همان.)1 :

ای نوع تاریخنویسی فاقد آگاهی درست است و حتـی از ارزیـابی انـدکی کـه مبتنـی بـر تفکـر
باشد نیز بهرهای نبرده است .بههمی جهت ،کشف طبایع تاریخ برای ای نوع تـاریخنویسـی اهمیتـی
نداشته و لذا تنقیح اخبار و کشف وقایع درست از دسترس ای نوع تاریخنویسان بهدور مانده اسـت.
«و امثال ای اخبار فراوان است و تنقیح آنها بـهشناسـایی طبـایع اجتمـاع بسـتگی دارد و ایـ روش
بهتری و مطمئ تری طریقه در تنقیح اخبار و بازشناخت راست از دروغ آن است» (همان.)61 :
از نظر اب خلدون ،تاریخ و وقایع تاریخی ،یک سلسله دادههای کلی هستند که تاریخنگـر ابتـدا
باید آنها را از انواع اوهامات و جعلیات پاالیش کند و دروغ و جعلی که در آنها بهکار رفته را بـا
معیار عقل و با تکیه بر ابزارهای کمی /کیفی تحقیق ،مورد ارزیابی قرار دهد تـا بتوانـد اعوجاجـات
را حذف کند؛ بهطور مثال ،آمار و رقـم تـاریخی شـماره ی لشـکریان ایـران یـا سـپاه اعـراب و ...را
بهلحاظ کیفیت آن در تاریخ ،مورد ارزیابی قرار میدهیم کـه آیـا بـا توجـه بـه آن شـرایط ،آمـار و
ارقامی قابل توجیه است یا خیر.
مسئولیت بزرگتر تاریخنگر بعد از ای مرحلـه ،ارائـه ی تحلیـلهـای دقیـق و درسـت از تـاریخ
است؛ مسئولیتی که متضم عبور از سطح ظـاهر مقـوالت تـاریخی بـه سـطو زیـری آنهـا بـرای
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کشف طبایع و خواص تاریخ است؛ چنانکه اندیشمند با عبور از سطح ظاهر قادر خواهد بود الگوی
فرایندهای تاریخی را کشف کند و اخبار عمران را براساس ای الگوهـا مـورد ارزیـابی قـرار دهـد.
کشف قواعد ،خواص و طبایع تاریخ ،ما را قادر خواهد کرد تا علـل موجبـات حـواد تـاریخی را
بهتر بشناسیم و فهم دقیقی از احوال دول و ممالک گذشته بـهدسـت آوریـم .عبـور از ظـاهر تـاریخ
برای فهم الگوها ،شباهت زیادی به رویکردهای مارکسیسـتی و اندیشـه ی هگـل در کشـف قواعـد
تاریخ دارد .مارکس ،تحش زیادی داشت تا نیروهای مولد تاریخ را کشف کنـد .هگـل نیـز معتقـد
بود که مهمتری روش یک اندیشـمند ،داشـت رویکـرد فلسـفی نسـبت بـه تـاریخ اسـت تـا بتوانـد
قاعدهی تکامل عقل و همراه با آن ،رو تاریخ را کشف کند.
ارائهیمدلی معتبر از تاریخیگری نیازمند شناخت تاریخیگریهای موجـود و کاسـتیهـای آن
است .برای اساس ،اب خلدون به معرفی انواع تاریخیگری و آسیبشناسی آنها پرداخته تا الگویی
از تاریخیگری معتبر ارائه دهد .وی چهار نوع تاریخنگاری را معرفی کرده و معتقد اسـت کـه ایـ
تاریخنگاریها یا دچـار تـوهم و دروغ هسـتند و یـا بـرای کشـف طبـایع تـاریخ اقـدامی نکـردهانـد
(اب خلدون .)6 -1 :9871 ،ای تاریخنگاریها دچار کلـیگـوییهـای صـوری و ظـاهری از تـاریخ
شدهاند که عبارتاند از:
الف .تاریخنگاری عمومی :ای نوع تاریخنگاری که بیشتر از همه به تاریخنگـاران صـدر اسـحم
نظیر مسعودی و واقدی مربـوط مـیشـود ،دولـتهـای صـدر اسـحم را از جهـت توسـعه ی مرزهـا،
چگونگی تسخیر ممالـک و پایتخـتهـای غیـراسـحمی توسـط دول اسـحمی ،مـورد ارزیـابی قـرار
میدهد.ای نوع تاریخنگاری حدود و ثغور توسعه ی جغرافیایی صدر اسحم را موضوع بررسیهـای
خود قرار داده و البته در ای میان به نقش شاهان و حاکمان اسحمی نیز توجه داشته است.
ب .تـاریخنگـاری خـاص و محلـی :ایـ نـوع تـاریخنگـاری ،دومـی تـاریخنگـاری مـورد نقـد
اب خلدون است که به فعالیت مورخینی ارجاع دارد که تاریخ دولـتهـای خـاص خـود را بـهرشـتة
تحریر درآوردهاند و توجهی به سطو کحن دول اسحمی نداشتهاند .از نظر اب خلـدون ،ابـ حیـان،
نویسندهی تاریخ اندلس و اب الرقیق ،نویسندهی افریقیه ،چنی ویژگی دارند.
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 .تاریخنگاری تقلیدی :سومی نوع تاریخنگـاری اسـت کـه مورخـان آن کسـانی هسـتند کـه
تاریخ تحریرشدهی صدر اسحم را رونویسی میکنند .ای نوع تاریخنگاری بهدلیل شـیوهی تقلیـدی
آن ،بهشدت ،از سوی اب خلدون مورد انتقاد قرار گرفته است .عحوهبرای  ،وارد کـردن توهمـات و
جعلیات در تاریخ از نظر اب خلدون متوجه همی گروه اسـت و بـههمـی دلیـل ،وی آنهـا را مـورد
نکوهش قرار داده است.
د.تاریخنگاری کامح خاص و اختصاری :اب خلدون معتقد است کـه ایـ نـوع تـاریخنگـاری را
کسانی که در دربار پادشاهان فعالیت میکردند ،مورد تأکید قرار میدادند .ایـ افـراد بـه توصـیف
عظمت و شوکت شاهان میپرداختند؛ چنانکه در میان چهار نوع تاریخنگـاری ،ابـ خلـدون معتقـد
است که ای گروه کمتری حرف را برای گفت داشته است:
از آن پس ،گروه دیگری از مورخان پدید آمدهاند که در اختصار ،راه افراط پیمودهاند و تنها به یاد
کردن نامهای پادشاهان اکتفا کرده و از انساب و اخبار مربوط به آنها خودداری کرده ...ای گروه
را نه گفتاری قابل اهمیت است و نه موضوعی را به ثبوت رسانیده یا نقـل کـردهانـد کـه شایسـته ی
مححظه باشد ،زیرا مطالب سودمند را از دست داده و شیوههای معروف و عادات و رسـم مورخـان

را فرو گذاشتهاند (همان.)6 :
اب خلدون با معرفی ای چهار نحله ی تاریخ نگاری ،آنهـا را آسـیبشناسـی مـیکنـد و معتقـد
است که سه نقد جدی بر ای نوع تاریخنگاریها وارد است که عبارتاند از:
الف .عدم داشت رویکرد تحلیلی و تبیینی درباره ی تاریخ؛ بهنظر اب خلدون ،تاریخ نگار باید از
روی واقعیت موجود حجابها را زدوده تا خواص و باط تـاریخ را کشـف کنـد .کشـف طبـایع و
باط تاریخ نیازمند داشت رویکرد تبیینی است .ای رویکرد ،خود معلول سه علت مبنایی اسـت کـه
عبارت اند از :داشت رویکرد کمیانگارانه تا کیفی؛ عدم توجه به علل و توصـیف سـطحی وقـایع و
عدم حضور حکمت در تاریخنگاریهایی از ایـ دسـت .بنـابرای  ،ایـ رویکردهـا بیشـتر از آنکـه
تحلیلی و تبیینی باشند ،توصیفی هستند و بههمی دلیل نمی توانند کمکی در ارزیابی دقیـق از تـاریخ
ارائه کنند.
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ب .تقلیدی بودن؛ اب خلدون ،بهشدت بر رویکرد تقلیدی در تاریخنگـاری انتقـاد دارد و معتقـد
است ای امر باعث شده که ای نوع تاریخ نگاری ،نهتنها کمکی به رشد و ارتقای آگاهی انسـانهـا
نکند ،بلکه تبدیل به پدیدهای شود که بر نادانی و جهل مردمان میافزایـد« .تقلیـد در رگ و پیونـد
آدمیان ریشه دوانیده و میدان طفیلیگری و ریزهخواری در فنون ،بسیار پهناور شده است و چراگـاه
نادانی مردم ،زهرناک است»(همان.)8 :
 .ورود جعل  ،توهم و دروغ به حوزه ی تاریخنگاری؛ سومی آسیب ای تاریخنگاریها ورود
انواع جعلیات به تاریخ است که اب خلدون در ابتدای کتاب مقدمه ،بهشدت آن را مورد انتقاد قـرار
داده است.
بــا وجــود ایـ نقــاط ضــعف در تــاریخ نگــاریهــای موجــود ،ابـ خلــدون نســبت بــه تــاریخ و
تاریخیگری خوشبی است و معتقد است که بصیرت تاریخی باعث میشود ایـ مسـائل برطـرف
شود« .اما در برابر سلطنت حق ،پایداری نتوان کرد و بصیرت چون شهابی است که اهریم را باطل
میگرداند»(همان.)8 :
همانطور که اشاره شد ،وی راه نیل به تاریخیگری را داشت روحیـهی انتقـادی معرفـی کـرده
است .خصلت انتقادی از ویژگیهای برجستهی اندیشـهی ابـ خلـدون اسـت« .و انتقادکننـدهی بینـا
میتواند با مقیاس هوش خـویش ،سـره یـا ناسـره بـودن منقـوالت را بسـنجد» (همـان .) :بـا چنـی
رویکرد انتقادی است که اب خلدون بهارائه ی الگویی از تاریخ و تاریخیگـری پرداختـه اسـت کـه
بهزعم خود وی ،ای الگو قادر است فراز و فرود و ظهور و سقوط عمران بشری را تشـریح و تبیـی
کند.
بنابرای  ،میتوان رویکرد اب خلدون نسبت به پدیدههای تاریخی را رویکردی رئالیستی قلمـداد
کرد .وجهی از رئالیسم وی ،به تنقیح تاریخ از دروغ و اوهامات ،با تکیه بر داشت روحیه ی انتقـادی
ارجاع دارد؛ وجه دیگر ،به کشف قواعد و طبایع تاریخ اجتماعـات بشـری ارجـاع دارد .وی معتقـد
است که باید ورای واقعیت مشهود رفت و علل و خصیصههای فرایندهای تاریخی را کشف کرد تا
بتوان به تحلیلی دقیق و شایسته از تاریخ دست یافت .باید در بـاط تـاریخ ،وارد شـد و در آن غـور
کرد تا بتوان به فهمی شایسته از الگوهای تاریخی در رابطه با ظهور و سـقوط تمـدنهـا دسـت پیـدا
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کرد« .و اما در باط  ،اندیشه و تحقیق دربارهی حواد و مبادی آنها و جسـتوجـوی دقیـق بـرای
یافت علل آنهـا اسـت و علمـی اسـت دربـاره کیفیـات وقـایع و موجبـات و علـل حقیقـی آنهـا و
بــههمــی ســبب ،تــاریخ از حکمــت سرچشــمه مــیگیــرد و سزاســت کــه از دانــشهــای آن شــمرده
شود»(همان.)0 :
براساس ای رویکرد انتقادی نسبت به محتوای تـاریخ (انطبـاق خبـر بـا واقعیـت تـاریخی) و نیـز
داشت رویکرد واقعگرایانه برای کشف طبایع و خواص جوامع است کـه ابـ خلـدون معتقـد اسـت
باید به فرایندهای تغییر جوامع توجه خاص داشت و ای رویکرد برای نخستی بـار در تـاریخ تفکـر
اجتماعی مطر میشود:
دیگر از اغحط پوشیده ی تاریخ ،از یاد بردن ای اصل است که احوال ملتها و نسلها در نتیجـه ی
تبدل و تغیر اعصار و گذشت روزگار تغییر میپذیرد و ای بهمنزلهی بیماری مزمنی است که بسیار
پنهان و ناپیدا است ،زیرا جز با سپری شدن قرنهای دراز روی نمیدهد و کمـابیش بـهجـز افـرادی
انگشتشماری که به تحوالت طبیعت آشنایی دارنـد ،ایـ امـر را درک نمـیکننـد (ابـ خلـدون،
.)19 :9871

بنابرای  ،اب خلدون معتقد است با داشت رویکردی واقعگرایانه به تاریخ کـه همـراه بـا انتقـاد و
بصیرت باشد ،از یکسو قادر به حذف جعلیات تاریخی خـواهیم بـود و از سـوی دیگـر مـی تـوانیم
طبایع تاریخی هر اجتماعی را بشناسیم تا بـا تکیـه بـر آن بـه تحلیـل درسـتی از تغییـرات اجتماعـات
بشری دست پیدا کنیم؛ چنانکه گوید:
در چنی شرایطی مورخ بصیر به تاریخ ،نیازمند دانست قواعد سیاست و طبایع موجودات و اختحف
ملتها ،سرزمی ها و اعصار گوناگون ،از لحاظ سیرتها ،اخحق ،عادات ،مذاهب ،رسـوم و دیگـر
کیفیات است و نیز الزم است در مسائل مزبور ،وقایع حاضـر و موجـود را از روی احاطـه ی کامـل
بداند و آنها را با آنچه نهان و غایب است ،بسنجد و وجه تناسـب میـان آنهـا را از لحـاظ توافـق،
تضاد و خحف دریابد و موافق را با مخالف و متضاد تجزیه و تحلیل کند و به علل آنها پی ببـرد و
همچنی  ،به درک اصول و شالودههای دولتهـا ،ملـتهـا و مبـادی پدیدآمـدن آنهـا و موجبـات
حدو و علل وجود هریک همت گمارد (همان).
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بنابرای  ،پاالیش ظاهر تاریخ از اعوجاجات و تمایز بی ظـاهر و بـاط آن ،یـک روش تـاریخی
است که هدایتگر محقق در ارزیابی درست وقایع تاریخی اسـت« .تاکتیـک اصـلی ابـ خلـدون ،در
ای راستا ،متمایزکردن بی «ظاهر» و «باط » تاریخ بود .تاریخ ،در ظاهر باید به «پدیدههـای جزئـی»
و در باط  ،به «مبادی و علل وقایع تاریخی» میپرداخت .تکنیک او در پرداخت بـه ظـاهر ،اسـتفاده
از «روش انتقادی» بود؛ روشی که به نقد واقعبینانه ی شواهد ،خـاطرات ،سرگذشـتهـا و مـدارک،
بهطوریکه هم بهلحاظ ذهنی و هم بهلحاظ عینی ،مستدل باشد و از «تقلید کورکورانه» به دور باشـد
(مشخصهی پدیدارگرایی) ،رجوع میکرد» (جمشیدیها و بقائی سرابی.)921 :9812 ،
بهطور کلی در روششناسی اب خلدون ،دو ابـزار کیفـی ،هـدایتگر محقـق در تبیینـات تـاریخی
است؛ اول انطباق خبر با رویکرد انتقادی و دوم ورود به سطو زیری واقعیت برای کشـف طبـایع.
هر دوی ای ابزارها از یک طرف ،در جهت شفافسازی واقعیت و از سـوی دیگـر ،توانـایی تبیـی
تغییر و تحوالت جوامع بشری است.
عصبیت و مدل دوری در تاريخينگری ابنخلدون
مفهوم برساخته ی مهم در اندیشه ی اب خلدون ،مفهوم «عصبیت» است .ای مفهوم براساس تحلیلـی
رئالیستی استخرا شده است که در آن «عصبیت» ،نوعی عامل زیری تلقی میشـود کـه در تحلیـل
واقعیت مشهود کمک زیادی به مورخ میکنـد .بـرایـ اسـاس ،عصـبیت و تحلیـل آن در دادههـای
تاریخی ،خود ابزاری برای پی بردن به واقعیت تاریخ است و میتوانـد در رفـع اعوجاجـات کمـک
کند .تحلیل مبتنی بر عصبیت وقایع ،به ما نشان میدهد که آیا تاریخ مستندی که ارائـه شـده اسـت،
معتبر است یا خیر .ای مفهوم ،در تمامی تحلیلهای اب خلدون در حوزههـای مختلـف قابـل تعمـیم
است« .از نظر اب خلدون ،عصبیت اساس و محور فلسفه ی تاریخ و تحوالت اجتمـاعی اسـت» (آزاد
ارمکی .)808 :9866 ،غایت عصبیت ،رسـیدن بـه انسـجامی اجتمـاعی اسـت کـه دولـت را تشـکیل
میدهد .عامل محرک آن از یک سـو ،نیـاز انسـان بـه تـأمی مایحتـا زنـدگی اسـت .ابـ خلـدون
میگوید:
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بشر برای بقای خود به ناچار باید خوراک و پناهگاه داشته باشد ،ولی نمیگوید خوراک و پناهگاه
حتما مایه ی بقای بشری میشود و نیز استدالل میکند که آدمیان بـرای بقـای خـود در بیابـان بایـد
بهحکم ضرورت ،عصبیت داشـته باشـند و بـرای عصـبیت داشـت ضـروری اسـت کـه آنهـا یـک
خویشاوندی حقیقی یا فرضی داشته باشند (مهدی.)801 :9812 ،

بنابرای  ،انسانها ناچارند بهصورت مجموعـه بـا یکـدیگر زنـدگی کننـد تـا بتواننـد بـه نیازهـای
زندگی ،چون تهیه معـاش ،مقاومـت در مقابـل تجـاوز خـارجی و ...پاسـخ دهنـد .از سـوی دیگـر،
انسانها در تعامحت خود با دیگران همـواره تـحش مـیکننـد تـا از قـدرت و زور اسـتفاده کننـد و
بههمی جهت است که نیاز به حکومت مطلقه در جامعه ،اهمیت پیدا میکند.
حکومت مطلقه ،حکومتی است که از عصبیت یک مجموعه ی خاص شکل گرفتـه ،امـا در پـی
برآوردن نیاز جامعه است .با ای وجود ،عصبیت ای گروه ،الزمهی شـکلگیـری نظـام و حکومـت
مطلقه است .با وجود تعاریف و برداشتهای مختلف و بـا اینکـه غایـت عصـبیت نیـل بـه دولـت و
حکومــت مطلقــه اســت ،مــیتــوان گفــت کــه از نظــر ابــ خلــدون عصــبیت خصیصــهای روان/
جامعهشناختی دارد که از طریق روابط خونی یا با خصیصهای مشابه ای روابط ،قابل انتقـال اسـت و
برهمی اساس ،عامل رشد و توسعه ی عمـران و عامـل گسـترش همبسـتگی در درون اعضـای یـک
جامعه است« .عصبیت از نظر اب خلدون ،حسب و نسب ،افتخار آبا و اجـدادی ،اتحـاد و همبسـتگی
بی خویشان و اقربا است و درکل ،معانی مختلفی از آن مستفاد مـیشـود؛ چنانکـه نمـیتـوان بـرای
عصبیت تعریفی جامع و مانعی تدوی کرد ،زیرا دارای خصوصیات و ابعاد مختلفـی اسـت کـه ایـ
خصوصیات و ابعـاد ،بنـا بـر موضـوع و مـورد معـی  ،در خـحل رویـدادهایی کـه در مقدمـه عنـوان
میشود ،ظاهر میشود» (آزاد ارمکی.)808 :9866 ،
با وجود مفاهیم گوناگونی که از مفهوم عصبیت می توان دریافت ،وجه قـومی و قبیلـهای در آن
غالب است که دلیل آن ،جامعهای بوده است که اب خلدون در آن زیست میکرد.
در عصبیت قبیلهای ،فردیت معنا ندارد و آنچه مهـم اسـت ،اهمیـت فـرد بـرای اجتمـاع قبیلـهای
است .ای گروه اجتماعی براساس مقتضیات مکانی خود ،افرادی را خواستار است که صفاتی چون
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مهمانداری ،بخشندگی ،حامی ناتوانان و هر خصلت نیکویی را که برای بقای اجتماع او الزم است،
دارا باشد (فراهانیمنفرد و قربانپور دشتکی.)9 1 :9861 ،
مفهوم عصبیت ،حد فاصل مفاهیم جامعهشناختی و روانشناختی است و میتوان آن را مفهـومی
قلمداد کرد که با دیدگاههای روانشناسی اجتماعی قرابت زیادی دارد .از طرف دیگر ،ای مفهـوم
شباهت زیادی به مفهوم همبستگی اجتماعی دورکیمی دارد« .در کاری مشابه ،مفهـوم مفصـلبنـدی
شده ی اب خلدون از «عصبیت» ،برای تبیی مبانی هنجاری همبستگی گروهی اسـت» (ازدنـا.)0226،
آنچه مهم است کارکرد عصبیت است که موجب شکلگیری نوعی همبستگی اجتمـاعی مـیشـود
که به انتظام اجتماعی میانجامد و زمینه را برای عمران و آبادانی فراهم میکنـد .در صـورت تقلیـل
ای پدیده ،همبستگی اجتماعی فروکش میکند و در ای حالت زوال نظامات اجتمـاعی و انحطـاط
شهر آغاز میشود« .دولت که بنیانگذار تمـدن اسـت ،بـهوسـیله ی عصـبیت بـهوجـود مـیآیـد و بـا
عصبیت ،قبیله به دولت ،قدرت و تمدن میرسـد و چـون محـیط و نظـام شـهر بـا عصـبیت سـازگار
نیست ،پس عصبیت در شهر بهکلی نابود میشود (آزاد ارمکی .)80 :9866 ،در شکل شـماره ی،9
مدل ابـ خلـدون از تـأثیر عصـبیت در افـزایش همبسـتگی اجتمـاعی و تعـالی و زوال عمـران قابـل
مححظه است.
افزایش نیروی عصبیت

کاهش خشونت بادیهنشینی

افزایش پیروزی

افزایش رفاه

حذف نیروی عصبیت

پــرداخت بــه رفــاه و ...

انقراض قبیلهای

شکل  .مدل هفتمرحلهای از ظهور و سقوط دولت در ديدگاه ابنخلدون

براساس شکل شماره ی ،9افزایش نیروی عصبیت که خـود ،عامـل همبسـتگی اجتمـاعی اسـت،
باعث افزایش پیروزی و رفاه یک جامعه میشود و در نهایت پرداخت به رفاه و اصراف در اجتمـاع
باعث افول خشونت بادیهنشینی و در نهایت حذف نیروی عصبیت و انقراض قبیلهای میشـود .طبـق
ای الگو ،عصبیت ،نیروی پویای نظامات اجتماعی است و ظهور و سقوط عمران بسـتگی بـه میـزان
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افزایش یا تقلیل در عصبیت قبیلهای دارد .بنابرای  ،عصبیت ،متغیـر مسـتقل و عمـران ،متغیـر وابسـته
است .قبیله در ای الگـو ،بـهعنـوان متغیـر حـد واسـط عمـل مـیکنـد .افـزایش نیـروی عصـبیت بـه
شکلگیری انسجام قبیلهای میانجامد که خود ،زمینه را برای شکلگیری شهر فراهم میکند .آنچـه
که عصبیت را به نیرویی فعال تبدیل میکند ،روابط خونی و قومی قبیلهای است .ای روابـط خـونی
باعث ایجاد نوعی همبستگی می شود و زمینهساز ارتباطات گستردهتر اجتماعی است که بـه انسـجام
اجتماعی کمک میکند .شکل باال ،نشان دهنده ی رویکرد سطو خرد و متوسط اب خلدون نسـبت
به ظهور و سقوط عمران است .رویکرد کحن و تاریخی اب خلدون که عصبیت ،نیـروی پویـای آن
است و ازدیاد یا تقلیل آن به ظهور یا سقوط شهر یا بادیه منجر مـیشـود ،در مـدل دوری وی قابـل
مححظه است .از نظر گودم  ،اب خلدون نیز مثل توکودیدس ،ماهیت فرایندهای تـاریخی را دوری
معرفی کرده است نه خطی ) .(Goodman,.1972در شکل 0مدل دوری اب خلدون که بر مفهـوم
عصبیت مبتنی است ،نشان داده شده است.
افزايش

شهر

میزان
عصبیت

بادیه
Tn

T2

بادیه
زمان

T1

شکل  .2مدل «دوری» در مورد تحوالت تاريخي (استخراجشده از ديدگاه ابنخلدون)

همانطورکه در شکل 0نشان داده شده است ،افزایش میـزان عصـبیت باعـث ظهـور شهرنشـینی
میشود که از خصیصههای آن ،افزایش همبستگی اجتماعی ،رفاه ،توسعه و پیشرفت است .با تقلیـل
عصبیت ،زمینه برای فروپاشی شهرنشینی فراهم میشود که مهمتـری دالیـل آن پـرداخت افـراد بـه
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رفــاه ،بــداخحقی ،رفتارهــای خــحف عــرف و در نهایــت ،کــم شــدن عصــبیت اســت .بــهعقیــدهی
اب خلدون ،عصبیت ،وابسته به محیط است و دولت که اساس تمدن است ،بهوسیله ی عصبیت پدید
میآید؛ ولی چون محیط شهری برای عصبیت مناسب نیست ،بهمرور آن را نابود میکنـد و درواقـع
هرچه تمدن شکوفاتر شود ،عصبیت ضعیفتر میشود (فراهانیمنفرد و قربانپور دشتکی.)9861 ،
طبق ای الگو ،رویکرد کحن تاریخی اب خلدون ،مبتنی بر رویکردی دوری نسـبت بـه ظهـور و
ســقوط شهرنشــینی و عمــران اســت .گفتنــی اســت الگــوی دوری تغییــر و تحــوالت اجتمــاعی را
اندیشمندان و متفکرانی در دوران مدرن نیـز مـورد توجـه و تأکیـد قـرار دادهانـد کـه سـوروکی و
اشپنگلر از سرشناستری آن هـا هسـتند .در الگوهـای دوری ،تـاریخ ،صـحنه ی تکـرار فراینـدهایی
دوری است که در هر دورهای ،از شکلهای ابتدایی تمدنی آغاز میشود و تـا مـدنیت تـداوم پیـدا
میکند و سپس رو به انحطاط و زوال میرود و به همان شـکلهـای ابتـدایی بـاز مـی گـردد .چنـی
رویکــردی نســبت بــه تــاریخ و تحلیــل آن بــراســاس عصــبیت ،منطــق دیالکتیــک را در بطـ خــود
بهرسمیت شناخته است که بحث آن نیازمند مقـال دیگـری اسـت .در منطـق ابـ خلـدون ،عصـبیت
ضم اینکه به همبستگی اجتماعی منجر میشود ،خـود آنتـیتـز همبسـتگی اسـت .بـهایـ معنـا کـه
عصبیت عامل نیل به شهرنشینی است و شهرنشینی ،آدمی را بهسمت رفـاه و پیـروی از هـوای نفـس
میکشاند که خود ،به تقلیل عصبیت و همبستگی اجتمـاعی و در نهایـت ،بـه فروپاشـی شـهر منجـر
میشود.
نتیجهگیری
رویکرد اب خلدون نسبت به تحوالت تاریخی را میتوان بهعنوان مقدمهای بر مبـانی جامعـهشناسـی
مدرن قلمداد کرد .اب خلدون تحش داشت تا فهمی نظـری از تحـوالت تـاریخی و اجتمـاعی ارائـه
کند .وی قبل از هگل و مارکس به وجود نیروهای پویای اجتماعی در تاریخ پـی بـرد و کوشـید تـا
الگویی از ای پویاییها ارائه کند .در حوزهی علوم اجتماعی نیز وی قبل از اگوسـت کنـت و امیـل
دورکیم به مفاهیم اثباتگرایانه در واقعیت اجتماعی توجه کرد؛ چنانکه مفهوم عصـبیت و کـارکرد
آن در دیدگاه او شـباهت زیـادی بـه مفـاهیم دورکیمـی دارد .از طـرف دیگـر ،داشـت رویکـردی
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انتقادی نسبت به محتوای تاریخ و اعتقاد به اینکه باید از پس واقعیت مشـهود ،خـواص پدیـدههـا را
مورد مححظه و مطالعه قـرار داد ،شـباهت معرفـتشـناختی ابـ خلـدون را بـه اندیشـمندان رئالیسـم
انتقادی برجسته میکند.
بهطور کلی میتوان گفت که رئالیسم انتقادی در دیدگاه اب خلدون ،ابـزاری روششـناختی در
جهت پاالیش تاریخ از اخبار غیرقابل اعتماد و بیاعتبار است .رئالیسم در ایـ دیـدگاه ،بـه عبـور از
سطح ظاهر و ورود به سطو زیری واقعیت برای کشـف قـوانی و طبـایع تـاریخ اشـاره دارد .ایـ
قوانی در حوزه ی روش به مورخ کمک میکند تا اخبار را تنقیح کند ،زیرا با کسب قانون خاصـی
درباره ی حکومت یا شیوه ی معاش یک قوم ،اگر در ای زمینه در تاریخ ،اعوجاجی /جعلـی شـکل
گرفته باشد ،با ارائهی آن قانون خاص میتوان ادعا کرد که ای مستند تاریخی غیرمعتبر است.
انتقادی بودن نیز یک روش کیفی مبتنی بر ارزیابیهای عقحنی است که میتوان با تکیه بـر آن،
به ارزیابی اعتبار دادههای تاریخی پرداخت .انتقادی بودن ،خصیصهای محققانه است که مورخ باید
به آن مجهز باشد تا آمـار و ارقـام و گـزارشهـای تـاریخی را بـا معیـار عقـل و بـهدور از هـرگونـه
«تقلید»ی بسنجد.
در رابطه با تحلیلهای تاریخی نیز عصبیت مفهوم محـوری اندیشـه ی ابـ خلـدون و برسـاخته ی
فکری وی است که براساس آن مدلی دوری از وقایع تاریخی ارائه شده است .براساس ایـ مفهـوم
و مدل نیز مـیتـوان وقـایع تـاریخی را مـورد ارزیـابی قـرار داد ،اعتبـار آنهـا را سـنجید و تحلیلـی
دربارهی آیندهی جوامع ارائه داد .عصبیت ،خصیصهی روان /جامعـهشـناختی دارد و نیـروی اصـلی
پویاییهـای عمـران و اجتمـاع اسـت .عصـبیت نـوعی رفتارشناسـی را بـرای فهـم همبسـتگی بـاالی
اجتماعی فراهم میکند و فرصتی فراهم میآورد تا غایت آن ،یعنـی حکومـت و قـدرت را عینیـت
بخشد .ای غایت برای پاسخ به نیازهای انسـان اسـت .در مـدل دوری ،افـزایش میـزان عصـبیت ،بـه
افزایش همبستگی اجتماعی و در نهایت ،شکلگیری شهرنشینی منجر میشود .بـههمـی نسـبت نیـز
کاهش عصبیت به انحطاط و زوال شهرنشینی و نیل به بادیه منتهی میشود.
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