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 چکیده
برانگیزترین مباحاث در مماوزع عاا ی علوم انساانی بای ی ای از شاا  « اسالمی کردن»امروزه، بحث درباره 

ها منوط بی پاسخ بی جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده است؛ بی نحوی کی در حال حاضر، گسترع این رشتی
است. نظر بی این ی ی ی از روی ردهای کلیدی برای ورود بی « علوم انسانی اسالمی« »شگونگی»و « شیستی»

رو در پای من اسات کای باا واکااوی باشد. مقا ای پای شنین گفتمانی تبیین مبانی معرفتی شنین روی ردی می
راهای را بارای « رانعلم ا عما»و منحصر بی فرد؛ یعنی   (Archetype)مبانی معرفتی در یک نمونی ا گویی او یی

از منظار یاک عاا م مسالمان « علام انساانی»ورود بی این گفتمان باز کند. پارداتتن بای مباانی معرفتای یاک 
و باا اساتفاده از  العبر تواند در این زمینی راهگشا باشد. این مقا ی با مراجعای مساتقیم بای کتاا  کالسیک، می

نستی است بی عنوان یک عاا م مسالمان مباانی معرفتای تلدون توادهد کی ابنمتنی من نشان میتفسیر درون
« علاوم انساانی اساالمی»تواناد مبناایی بارای گفتماان ریزی کند کی میدر حوزه علوم انسانی را پایی« علمی»

 باشد. 
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 مقدمه 
-808خلهدون  علوم اجتماعی به  شهکل مصا هر آنب علهداارحمان اب  گیریها پیش از شکلقرن

ریزی کرد ک  متفکری بزرگ از تونس و رشدیافت  در دنیای فرهنگی اسالم بودب علمی را پیه (  232
اسلوب آن را آشهکار  هاب روش ودر میان دانش»نامید و کوشید ک : « علم ااصمران»ک  خودش آن را 

(. 9ب ص1ب ج1359خلهدونب  اب « دیوار کشیده و اساس آنهرا بنیهان نههادم ساخت .... گرداگرد آنرا
 همهانب « گویا ای  شیوه خود دانش مستقلی باشدب زیرا دارای موضوعی است ...... و هم مسهاللی

او در مرزبندی ای  علم نو نسلت ب  علوم زمهان خهودب آن را از علهم خهابه  که  به  ن هر  (.99ص
کننده و سودمند برای وابست  کردن توده مردم ب  یک عقیده یا گفتارهای اقناعخلدونب کارش ارال  اب 

کید از نویسنده مقاا ( جدا می20-99رود  همانب صبرگرداندن ایشان از آن ب  کار می کند؛ (ب  تأ
کیهد « بایدی»یا « هنجاری»خواهد علمی یصنی علم عمران نمی باشد و از سوی دیگرب ب  من هور تأ

گرایان  خودب ای  علم را از علم شناخت  شدۀ دیگری ک  در زمهان وی متهداوب بهود و واقعبر رویکرد 
شود ک  آن هایی با آن را ااقا کند و ب   راحت آشکار میامکان داشت ک  علم جدیدب شله  شلاهت

بههوده کهه  مکههور کههار « علههم سیاسههت مههدنی»علههم کهه  در زمههان وی شههناخت  شههده اسههت 
سیاسهت مهدنیب دانهش »کنهد: خلدون آن را چنی  تصریف میه است و اب نویسان بودنام سیاست

« کنهدجویی خان  یا شهر است ب  مقتضای آنچه  که  اخهال  و حکمهت ایجهاب مهیتدبیر و چاره
کید از نویسنده مقاا ( و ب   هراحت علهم عمهران را از ایه  علهم ههم متمهایز 99 همانب ص (  تأ

رغم اعهالم ن هر خلهدون... به اب »ز هم ا رار بر ای  دارد که  سازد اما فردی مانند طلاطلایی بامی
نویسهی نام تواند گامی اساسهی در ایه  راه بهردارد و در سیاستخود ملنی بر تأسیس علمی نو نمی

 (.243ب ص1329 طلاطلاییب « کندسقوط می
دانهد؛ ران میخلدون علم تاریخ را نیز غیر از علم عمای  علم با علم تاریخ نیز یکی نیستب اب 

حقیقت علم تاریخب خلر دادن از اجتماع انسهانی؛ یصنهی عمهران جههان و کیفیهاتی »زیرا ب  ن ر او: 
بندی (. همچنهی  او در فلهل95ب ص1ب ج1359خلهدونب  اب « شهوداست ک  بر آن عهار  می

اب به  ک  شامل یک مقدم  و س  کتاب استب مقدم  را ب  علم تاریخ و کتاب نخست ر« ااصلر»کتاب 
و هدف ما در تأایف کتاب اوب همی  است و گویا ای  شیوه خهود »دهد؛ علم عمران اختلاص می

(. 99 همهانب ص« دانش مستقلی باشد؛ زیرا دارای موضوعی است ک  همان عمران بشهری اسهت
و « نویساناغالط تاریخ»نویسی علر خود دارد و ب  های موجود تاریخوی با نقد دقیقی ک  از روش

کنهدب تهاریخ را به  عنهوان گزارشهگری های تاریخی اشهاره میمایگی یا تصللات آنها در گزارشبی
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پردازی در خواند ک  وظیف  آن استخراج و تکویل مواد اوای  برای تکلیهل و ن ریه  دیق و امی  می
 علم عمران است. همان کارکردی ک  امروزه تاریخ تکلیلی برای علوم ن ری اجتماعی دارد.

اشرافی ک  خود در علوم علر خود دارد؛ ب  جهز  خلدون در زمین  تاریخ با اطالع ورد اب رویک
کندب چندان جدید نیست ک  وی بخواههد از دانشهی نهو انتقاداتی ک  وی بر شیوۀ جاری آن وارد می

  گرایان  ب  تاریخ ک  بر ای  باور است ک  تاریخ چیزی جز نتیجسخ  بگوید؛ چ  اینک  رویکرد واقع
شهده و قهصهی خا هی مسهیر آن را تصیهی  تصیی ها  نیسهت و سرنوشهت از پیشاعماب خود انسهان

سابق  کند؛ در حوزۀ فرهنگی اسالم ه برخالف بصضی تلورها ه حتی در آن زمان هم چندان بینمی
وبهیش انهد که  کمخلهدون یها قلهل از آنب کسهان دیگهری ههم بودهنیست؛ زیرا همان زمهان بها اب 

م.( و 1998-1244  1اند و حدود چهار د ساب قلل از گاملاستیا ویکهودهای مشابهی داشت رویکر
گرایانه  را در مهااصه  وی ایه  رویکهرد واقع شاهزاده حدود دویست ساب قلل از ماکیاوای و کتاب 

ادیه  و سیاسهتمدار دربهار مملوکیهان ه .(  989-298نلاته   اند؛ از جمل : اب تاریخ ب  کار گرفت 
خلدون نو و جدید استب تاریخ نیست بلک  کاماًل ایه  روب آنچ  ک  برای اب (؛ از ای 2011 2باورب 

خلهدون شهناخت  شهده های مختلف برای اب های آنب در روایتها و تواناییعلم با هم  مکدودیت
 است  ک  وی در اندیشۀ درانداخت  طرحی« علم عمران»است و آنچ  برای وی جدید استب همان 

خلدون خود نیهز بهدان اشهاره دارد و ظههور نو برای آن است؛ اما با افوب تمدن حوزه اسالمی ک  اب 
(ب علهم عمهران در حهوزه فرهنگهی 2011جویی آن  باورب مصنایی و سله تمدن مدرن با ویژگی تک

ل قرن خلدون آرزو داشت ب  گسترش و شکوفایی دست نیافت تا اینک  در اوایگون  ک  اب اسالم؛ آن
ترجمه   1828شناسان مورد توج  قرار گرفت و پهس از آنکه  در ابتدا توسط شر  دلعبرنوزدهم مت  

ن ران جمله   هاح  کم مورد توج  سایر دانشمندان و ازکامل آن ب  زبان فرانس  منتشر گردیدب کم
نیدتفکاردجهمعا دهللاودلدشنری ا شناسی قرار گرفتب تا جایی ک  فواد بصلی نویسنده کتاب جامص 
مصتقد است ک  احتمااًل انگلس نیز ب  مقدمه  دسترسهی داشهت؛ زیهرا در  خلدلنشنهسیددبنجهمع 

ها در شر  و مخلو هًا از قیام« تاریخ مسیکیت اوای »تکلیلی ک  انگلس در یک پاورقی در مقاا  
خلهدون اب دهدب ب  شدت ب  ن ری  ادواری بودن تکهوالت تهاریخی ها در ایران میها و شورشقیام

                                              
1. Gambastia Vico 

2. Bauer, T.  
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شود؛ در حاای ک  با کلیت ن ری  انگلس در مورد سایر جوامع همخوانی چنهدانی نهدارد نزدیک می
(؛ در ضههم ب ایهه  زمههان ملههادف بهها رشههد علههم جدیههدی در غههرب بهها نههام 1894 1 انگلههسب

شهود که  علهم عمهران نهوعی کهم ایه  بکهط مههر  میاست و از ای  زمانب کم« شناسیجامص »
شناسی دارد. ایه  بکهط تها امهروز ادامه  دارد و افهراد زیهادی در سیس علم جامص دستی در تأپیش

اند سراسر دنیاب چ  در کشورهای غربیب چ  در ایران و چ  در کشورهای عربی ب  ای  بکط پرداخت 
زاه دیظریا شهناس( در کتهاب توان در اینجا فقط ب  چند نام اکتفا کرد. جرج ریتهزر  جامص ک  می
خلهدون به  ایه   هورت یهاد ک  یک مت  درسی در بسیاری از کشورهاسهتب از اب  یشنهسجهمع 

جهای گااشهت که  بسهیاری از م.(ب آثاری از خود بهر 1409خلدون در زمان مرگش  اب »کند: می
شناسی مصا ر وج  اشتراک دارند. او ب  بررسی علمی جامص ب تکقیهق تجربهی و افکار آن با جامص 

ی اجتماعی پایلند بود. هرچ  ک  عموم پژوهشهگران ... کارههایش را بیشهتر هاجستجوی علل پدیده
دهنهد؛ اهمیهت او بهرای شناسی مصا ر بیشتر تشهخی  میکنند و ارتلاط آن را با جامص کشف می

(؛ همچنی ب از فواد بصلهی 8ب ص1329 جرج ریتزرب ترجم  ثالثیب « شودشناسی بیشتر میجامص 
توان ( را می1390شناسان ایرانی  ثقفیب تفکران عرب و بسیاری از جامص ( و کماب آیاد از م1382 

اند ک  ب  شدت منکر ای  روایت هستند؛ ازجمل  دکتر طلاطلایی بر ایه  یاد کرد اما بسیاری هم بوده
شناسی مههر  کهرده و بها خلدون علم عمران را ب  عنوان علم جامص گفت  اینک  اب »باور است ک : 

ای است ک  با رو  گفتهۀ شناسی را بنیادگااری کرده است؛ در واقع ارزیابی شتابزدهامص اعالم آن ج
ب 1329 طلاطلاییب «  ریح و هدفی ک  وی برای اثر خود مصی  کرده بودب ب  طور کلی بیگان  است

نلاشدب قابل بکط است؛ زیهرا به  « شناسیجامص »(. اینک  علم عمران ب  طور دقیقب همان 153ص
نامدب با آنچ  ک  در زمان رشهد و می« عمران»خلدون های تاریخی نیز آنچ  را ک  اب واقصیتاکاظ 
شودب ب  ضرورت یکی نیست؛ اما نامیده می «society»یا « جامص »ب «شناسیجامص »گیری شکل

ر رغم اعالم ن ر خود ملنی بر تأسیس علمی نو نتوانست  است گهامی اساسهی دب »خلدون اینک  اب 
توان ب  سادگی از آن دفاع کرد؛ وای ب  (ب ادعایی دیگر است ک  نمی243 همانب ص« ای  راه بردارد

ها کمتر بدان پرداخت  شده است و ههدف ایه  مقهاب ن ر نویسندۀ ای  سهورب آنچ  ک  در ای  بکط
فلیل ب  خلدون است ک  وی خود ب  تباشد؛ واکاوی ملانی مصرفتی علم عمران از من ر خود اب می

                                              
1. Engels, F. 
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کنههد. پههردازد و امکههان تکقههق ایهه  علههم و چگههونگی موجودیههت آن را توضههیح و تلیههی  میآن می
( نیز بهرای مصرفهی و توضهیح ماهیهت علمهی که  1858-1918  1شناسی مانند جرج زیملجامص 

شناسی(ب ابتدا ب  چگونگی و امکان تکقق موضوع ای  علم و شیوۀ خواست بدان بپردازد  جامص می
مسهلل  »شناسهی خهود تکهت عنهوان پردازد. زیمل در فلل اوب کتاب جامص موضوع آن می ادراک
شود و موضوعی است که  پردازد ک  آنچ  ک  جامص  نامیده میابتدا ب  ای  مسلل  می« شناسیجامص 

جامصه  چگونه  ممکه  »توان نوعی قانونمندی را بر آن مترت  دانستب چگون  ممکه  اسهت  می
ؤاب را زیمل با تأسی ب  سؤاب مشاب  کانت ب  عنوان سؤاب بنیادی  فلسهف  وی یصنهی  ای  س 2«است 
ای مشهاب  کانهت به  ایه  مسهلل  کند و به  شهیوهمهر  می 3«طلیصت چگون  ممک  است »سؤاب 

نهامیمب کهدام ویژگهی می« جامصه »کند ک  توضیح دههد آنچه  را  که  مها پردازد و نیز تالش میمی
(؛ اما ایه  توضهیکات 1908آید(  زیملب شت  است و چگون  ب  ادراک ما درمیشناختی را داهستی

اند و حتی اگهر در توضهیح و تفسهیر بصضهی خلدون کمتر مورد توج  قرار گرفت شناختی اب مصرفت
شناختی اشاره شهده؛ ایه  اشهارات بهر ملنهای ب  ملانی مصرفت دلعبرخلدون در کتاب های اب گزاره
مصا ر تفسهیر « شناسیجامص »زمین  مصرفتی ها را در پسه است ک  یا ای  گزارههایی بودفر پیش

که  مهًاًل طلاطلهاییب علهلی  را که  ؛ چنان«علر سنت»شناسی زمین  مصرفتکرده است یا در پس
آورد و حتی هملستگی میان کسانی را ک  به  یهک های عینی فراوانی برای آن میخلدون ملدا اب 

نامد  یصنی: مفهومی ب  طور کامهل عینهی و زنندب عللی  میی ستمگر دست میشورش علی  حاکم
(؛ طلاطلایی آن را در قاا  مفهوم مزاج در ترمینواوژی ارسهویی تفسهیر کهرده اسهت و آن را واقصی

 داند.مفهومی فلسفی و انتزاعی می
ینه  بهرای علهم کنت در بررسی علوم علر خود کهرد تها زم خلدون؛ مانند کاری ک  اگوستاب 
شناسی فراهم شود؛ ابتدا نقد جامصی از کلی  علوم علر خود به  عمهل آورد و به  ارزیهابی و جامص 

تهوان بندی علوم متداوب علر خهود  که  میپرداخت. وی پس از دست اعتلار ماهوی هریک از آنها 
  تلیهی  و تشهریح اامصارف کامل علوم و حرف علر وی دانست(؛ بهااصلر را از ای  اکاظ یک دالرۀ

وبیش به  پیهروی از غزااهیب کم« علوم نقلی»ملانی مصرفتی هریک پرداخت و پس از آنک  در زمین  
                                              
1. Simmel, G. 

2. Wie ist gesellschaft moeglisch? 

3. Wie ist Nature moeglisch? 
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و علهوم عقلهیب « فلسهف »تها « طلیصیهات»دانستب در میان سایر علوم از ایمان ب  شریصت را مصیار 
ی  علومب آنچ  ک  در درک در میان هم  ا»نامید: « علم عمران»تری  علم را حلوبمصتلرتری  و قابل

تر استب همان جهان بشری است؛ چه  های دیگر برای ما آسانگنجد و درک آن از هم  جهانما می
ای  جهان هم در ادراکات جسمانی و هم در ادراکات روحانی  باطنی( برای ما دریهافتنی و مشههود 

 (.898ب ص1359خلدونب  اب « است
ف بزرگ آامانی ویلهلم دیلتای را ک  علوم انسهانی تها امهروز آیا ای  جمل ب جمل  کلیدی فیلسو

کنیم امها جههان انسهانی را مها طلیصهت را تلیهی  مهی»آورد که : متأثر از وی هستند را ب  خاطر نمی
 دلعبارخواهیم تا بها واکهاوی ایه  بخهش تقریلهًا نامکشهوف از   اکنونب در ای  مقاا  می«فهمیممی

خلهدون و بها مراجصه  به  علهم را از من هر اب « تری قابهل حلهوب»و « مصتلرتهری »چگونگی ای  
های خودب بررسی و آن را تا حد ممک  بازسازی کنیم تا زمین  را برای بکهط و بررسهی و اراله  گفت 

علهوم »هها و بایهدهای مصرفتهی ن یر و کاماًل ا یل برای شناسهایی چهارچوبیک نمون  ااگوی بی
های فکهری در فرهنها اسهالمی یافت  در سنتد مسلمان و پرورشاز یک دانشمن« انسانی اسالمی

توانهد های تهاریخی خهودب میفراهم گردد؛ چرا ک  ای  ااگوب ب  طور طلیصی با دارا بودن مکدودیت
ای نماید و برای حل مسهلل « علوم اسالمی انسانی»کمک بزرگی ب  تکقق پرسش چگونگی امکان 

اای ن هام جمههوری اسهالمی و دغدغه  مههم رهلهری از های بهزرگ آمهوزش عهک  یکی از چااش
گشها های پیش است و گسترش علوم انسانی در حاب حاضر در گرو حل ای  مسهلل  اسهتب راهساب

 باشد.

 خلدونشناسی ابنمعرفت
خلدون با توج  ب  حجم زیهادی که  ایه  موضهوع در کتهاب شناسی اب پرداخت  ب  موضوع مصرفت

کنهد. حهدود چهار هد ای مسهتقل و مجهزا را طله  میدهدب مهااصه یب  خود اختلاص م دلعبر
به  ...« دلعبارمقدم  و جلهد نخسهت «  »مقدم » فک ؛ یصنی نزدیک ب  یک سوم از ترجم  کتاب 

توان گفهت که  تمهام آنهها خلدون میشود ک  در چهارچوب زمانیب تاریخی اب ملاحًی مربوط می
گون  ک  قلاًل اشهاره شهدب اگوسهت کنهت ن هستند؛ همانخلدوشناسی اب ملاحط مربوط ب  مصرفت
بندی علهوم زمهان ب ابتدا ب  دست «پوزیتیو»شناسی و رابه  آن با سایر علوم برای تصیی  جایگاه جامص 

علر خود را از تاریخ ه بها تصریهف خا هی که  از آن « علوم» خلدون نیز تمامیخود پرداخت؛ اب 
پزشکیب کیمیا و فالحت را مهورد نقهد و بررسهی قهرار داده اسهت؛ به  دارد ه گرفت  تا نجومب فلسف ب 

بندی کرده و سپس ب  نقهد و بررسهی های متداوب در علر خودب آنها را دست شکلی من م و ب  شیوه
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بندی کلی علوم علر خهود را به  ملانی مصرفتی و حوزه اعتلار آنها پرداخت  است. وی در یک تقسیم
کند. با توج  ب  رویکرد دانشهمندان آن دوره و چگهونگی پهرداخت  به  م میعلوم عقلی و نقلی تقسی

( مکسوسات و طلیصیات ک  خهود 2( منهقب 1داند: آنهاب علوم عقلی را شامل چهار دانش عمده می
( دانش مقهادیر 4و ااهیات و « متافیزیک»( علوم روحانیات 3شودب شامل پزشکیب فالحت و... می

ب 2ب ج1359خلهدونب رتماطیق  حسهاب(ب موسهیقی و هیلهت اسهت  اب ک  خود شامل هندس ب ا
 (.999ص

است ک  کلی  آنها مستند ب  خلر از واضع شرعی است و عقل را در آنها علوم نقلی شامل علومی
مجاای نیست؛ مگر در پیوند دادن فروع آنها ب  ا وبب زیرا جزلیات حادث  متصاق ب ب  مجرد وضهع 

شوند بلک  ناچار باید آن جزلیات را ب  وجهی قیاسی به  آنهها ملکهق رج نمیدر تکت نقل کلی مند
( و ای  علوم؛ علارتند از: تفسیرب فق ب حدیطب دانش اغهت 884ب ص2ب ج1359خلدونب کرد  اب 

خلدون بر هریک از ایه  نقدهایی ک  اب  (. نکت  قابل توج  در تمامی885ه884و غیره  همانب ص
هاست. وی چ  در مورد دانش تاریخب زمانی ک  گرایان  وی در شناخت پدیدهععلوم داردب نگرش واق

گهاهی به  قهانون تغییهر و کند و از جمل  ای  اغالط؛ مًاًل عدم اشاره می« نویساناغالط تاریخ»ب   آ
هها و داردب از اغالط پوشیده تاریخ از یاد بردن ای  ا ل است که  احهواب ملتدگرگونی را اعالم می

منزاۀ بیماری مزمنی اسهت که  ا درنتیجۀ تلّدب و تغییر اعلار و گاشت روزگار است و ای  ب هنسل
شهمار از کسهانی که  به  تکهوالت جز افهرادی انگشتوبیش ب و کم»... بسیار پنهان و ناپیداست؛ 

که   ( و چه  زمهانی51ب ص1359خلهدونب  اب « کننهدطلیصت آشنایی دارندب ای  امر را درک نمی
خواههد می« روایهی بیرونهی»های تاریخی را ب  مت  تاریخی آنها ارجاع داده است و با نقهد روایت

های فلسفی را مورد نقهد  کت آنها را ارزیابی کند و چ  در مورد دانش فلسف  و زمانی ک  شناخت
اما دایل نارسهایی »کند: داندب دایل آن را ای  چنی  بیان میدهد و ای  نوع دانش را نارسا میقرار می

نامنهدب ایه  اسهت که  قسمتی از ای  براهی  دربارۀ موجودات جسمانی ک  آنها را دانش طلیصهی می
ها استخراج و قیاس« تصریفات»مهابقت میان ای  نتایج ذهنی ک  ب  گمان خودشان آنها را با تکی  بر 

ذهنیب کلی ها احکامی د قیاسکنند و آنچ  در خارج وجود دارد ملتنی بر یقی  نیستب زیرا حدومی
است؛ در  ورتی ک  موجودات خارجی ب  موادشهان مشهخ  هسهتند و شهاید در مهواد و عمومی 

مزبور چیزی باشد ک  از مهابقت ذهنی کلی با خارجی جزلی ممانصت کندب مگهر در مهواردی که  
کید از ماست( و در ای   ورتب دایل آن همان گواهی حس اسهت نه  آن  حس بر آن گواه است  تأ

 (.1092ب ص2ب ج1359خلدونب  اب « براهی 
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خلهدون اسهت؛ در اینجهاب او در شناسهی اب تری  فرازها در زمینه  مصرفتای  فقره یکی از مهم
ای که  حوزه طلیصیات ب  نوعی فلسف  طلیصی را ک  در زمان وی متداوب بوده و در غهرب نیهز در دوره

دهد؛ یصنیب امدب رایج بوده استب اشاره و مورد نقد قرار میناگوست کنت آن را علر متافیزیکی می
است ک  ملتنهی « ماهیاتی»و « ذاتیات»های طلیصی ک  متکی بر پدیده« توضیح»آن نوع رویکرد در 

از « مها ههی االشهیا »هاب برای مًاب با سؤاب باشند. در ای  روشب پرسش از پدیدهمی« تصاریف»بر 
براسهاس « بهراهی »ها یها شهود و پاسهخو... آغهاز می« ی ااکیهوانمهاه»ب «مهاهی االنسهان»قلیل 

باشهد و بها مشهاهدات بیرونهی آیهدب میاستنتاجات عقلی و منهقی ک  از ای  تصاریف ب  دسهت می
های طلیصی را مورد نقد بنیادی قرار داده است و خلدون ای  رویکرد ب  پدیدهنیست. در فقره فو  اب 

« بهراهی »پایرد و ن  ای  اسهتنتاجات و فقط ب  عنوان دایل قابل قلوب میرا « گواهی حس»در اینجا 
داوری که  آنچه  در غهرب به  هستند. بدون اغرا  و بدون باور ب  ای  پهیش» تصاریف»ک  ملتنی بر 

خلدون گام بلنهدی در جههت توان گفت ک  اب وجود آمده استب ااگو و مصیار است؛ در اینجاب می
دارد ک  اگر ای  رویکهرد گرایی غربی برمیگرایان  و ن  ضرورتًا از نوع تجرب بیتدوی  رویکردی تجر

هیهًم و بسهیاری دیگهر سهیناب اب های آن نیز در شر  در میان کسانی؛ مانند ابوریکانب اب ک  زمین 
ها بیشههتر از ههای دانشهمندان علهوم طلیصههی شهرقی مهدتشههد. کتابوجهود داشهتب پیگیهری می

شدب اما علت عدم وقهوع ایه  رویهداد ضهصف های غرب تدریس میسینا در دانشگاههای اب کتاب
خواهد آنهرا وانمهود کنهدب بلکه  ک  طلاطلایی میخلدون یا سایر ای  متفکران نلودب آنچنانن ری  اب 

پاشی آنب علهوم و رونهق کرد؛ با سقوط عمران و ازهمبینی میخلدون نیز پیشگون  ک  خود اب همان
ز نابود گردید و دیگر کسی آن را ادام  نداد. در ادام  مهل ب ب   ورتی مشرو  و بها توجه  به  آن نی

  پردازان ب  ای  امر خواهیم پرداخت.ن ری  سایر ن ری 
خلهدون؛ یصنهی پاسهخ به  ایه  شناسهی اب شود تا روش کلهی مصرفتدر ای  قسمت تالش می

  و تا چ  حد امکان دستیابی ب  دانش در یک آیددانش چیست  چگون  ب  دست می»ها ک : پرسش
خلهدون بازسهازی و تهدوی  کهرد و الی ملاحط مختلف اب را از الب « حوزه موضوعی وجود دارد 

شود و اعتلار آن چیست  و یها به  علهارت چگون  شناخت مّیسر می« علم عمران»خال   اینک  در 
گرایانه  بها ههدف تکلیهل واقععلمیههای چقهدر توانسهت  اسهت که  ویژگی« علهم عمهران»دیگرب 
دههد و بها ای ک  در واقصیت تاریخی رخ میهاب ب  گون های حا ل از زندگی اجتماعی انسانپدیده

متناظر با آنچ  که  در غهرب  های ملتنی بر مشاهدات و واقصیات را دارا باشد و ب  علمیاتکا ب  روش
  ی تاریخی خود شکل گرفتب نزدیک شود هاو با شرایط و ویژگی« شناسیجامص »تکت عنوان 
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  . چیستی دانش بشری2
ذاتًا جاهل و »خلدون انسان را آیدب اب در ارتلاط با اینک  دانش بشری چیست و چگون  ب  دست می

(؛ ایه  بهدان مصناسهت که  در 822و 899خلهدونب صداند  اب می« دانش وی را دانشی اکتسابی
یابهدب شود و وقوع آنها از روی مقلد انجام میجانوران  ادر می افصاای ک  از»مقایس  با حیوانات 

« متصلق ب  قدرتی هستند ک  خداوند در آنها آفریده و آنها را بر  دور آن افصهاب توانها سهاخت  اسهت
قهدرتی اسهت که  خداونهد در آنهها »(؛ ب  علارت دیگرب رفتار حیوانات بر ملنهای 891 همانب ص

نامند اما انسان افصاب و مقا د خود را می« غریزی»ک  امروزه آن را رفتار و یا رفتاری است « آفریده
کیهد از ماسهت( اسهتوار بر ملنای شناختی ک  از ن م و ترتی  میان حهواد  به  دسهت مهی آورد  تأ

آیهد و نه  به  دسهت می؛ یصنی شناخت از گار کنش و عمل اجتماعی و تجربیات عینی ب «سازدمی
های بصضهی از تهوان شهلاهت ایه  دیهدگاه را بها دیهدگاه. به  سهادگی میطریق شهودی یها ااههامی

روب هرگهاه کسهی از ایه »شناسی؛ از جمل  کنش متقابل نمادی  را دیهد؛ پردازان جدید جامص ن ری 
بخواهد چیزی ب  وجود آوردب ب  سل  ن م و ترتیلی ک  در میان حواد  برقهرار اسهت نهاگریز بایهد 

 همهانب « باشهدب دریابهدرا که  به  طهور کلهی علهارت از ملهادی آن میسل  یا علت یا شهرط آن 
ای اسهت حلوب  ورت مصلوم در ذوات ایشان پس از مرحل »(؛ پس دانش ک  علارت از: 891ص

بنهابرای  کلیه  »آیهد. فقط از طریق اکتسهاب به  دسهت می«. ک   ورت مزبور در آن حا ل نلاشد
پس آشکار شد ک  بشر ب  علت تردیدی که  به  ( »898 همانب ص« های بشر اکتسابی استدانش

(. آیها 899 همهانب ص« یابدب طلیصت  جاهل و از راه اکتساب و  ناعت عاام اسهتدانش او راه می
کنهد. کنهد تهداعی نمیای  بیانب ن ری  کار در تفکر مارکس و اینک  انسان با کارب خهود را خلهق می

 .کنیمخلدون را مهااص  میکمی بیشتر اب 
خلهدون از آن به  گهردد که  اب اما ای  اکتساب دانش ب  کمک استصدادی در انسان مکقهق می

خلدون از دانش و اندیش  در میان فالسهف  و متفکهران قلهل از کند. تصریف اب عنوان اندیش  یاد می
د را به  خلدون ای  اسهتصداخلدون نیز شناخت  شده استب اما نکت  جاا  توج  ای  است ک  اب اب 

ها بها یکهدیگر طور مستقیم و قلل از هر چیز در ارتلاط با زندگی جمصی و در ارتلاط با تصامل انسهان
  کند.تصریف می

پهردازدب چنهی  در مقدم  باب شش از کتاب نخستب عنهوان فلهلی را که  بهدی  موضهوع می
شود و ب  نیروی آن مصاش در اندیش  انسانیب ک  بشر بدان از دیگر جانوران بازشناخت  می»نامد: می

ب 1359خلهدونب  اب « آوردخود را از راه همکهاری و تصهاون بها همنوعهان خهویش به  دسهت مهی
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کید از ماست(. در ای  عنوانب 859ص کید اب (  تأ خلدون را بر رابه  تفکهر انسهانی بها بار دیگر تأ
  بینیم.کار و کنش اجتماعی می

عقهل »مراته  مختلفهی اسهت که  مرتله  اوب آن را وی  خلهدون دارایای  استصداد ب  ن هر اب 
تواند جهان بیرون از ذات خود را دریافهت نامد ک  انسان ب  کمک آن میمی« قوه تمییز»یا « تمییزی

کند؛ یصنی ب  تلوراتی در مورد اموری ک  در خارج از وی وجود داشت  است و همچنی ب از ن هم و 
  اه وضصی استب دست پیدا کند.ترتیلی برخوردارندب خواه طلیصی و خو

نامد و بر آن بیشتر از مرتله  قللهی می« عقل تجربی»خلدون آن را مرتل  دوم ای  استصداد ک  اب 
کنهد: کنهدب نیهز به  طهور مسهتقیم مرجصهی اجتمهاعی دارد. وی آن را چنهی  تصریهف میتأکید می

آنها را در طرز رفتهار و سیاسهت بها  شویم ومند میای ک  بدان از عقاید و آداب زندگی بهرهاندیش »
اندک ب  تجرب  بهرای انسهان هایی است ک  اندکبندیم و بیشتر آنها تلدیقهمنوعان خود ب  کار می

کیهد 89 همهانب ص« نامندشود تا آنک  از آنها سود برگیریم و آن را عقل تجربی میحا ل می (  تأ
ااصقهل ااتجربهی و کیفیهت »پهردازد؛ می از ماست( و در فلل دیگری ک  ب  توضیح ای  نهوع عقهل

کنهد و به  شودب تصریهف میآن را نوعی توانایی ک  برای انسان در زندگی جمصی حاد  می« حدوث 
داند و ها با یکدیگر میعلارتیب امکان تللور ای  نوع عقل را در زندگی جمصی و تصامل و کنش انسان

گردد؛ زیرا براساس شهناختی اجتماعی ممک  میزعم ویب ب  یاری ای  نوع عقل است ک  زندگی ب 
آیهدب زنهدگی جمصهی ممکه  تجربی ک  ب  کمک ای  مرتل  از عقل از زندگی جمصی به  دسهت می

وی در  .گیهردگردد و درنتیج  ای  نوع از اندیش  ک  بر ملنای تجرب  اجتماعی استب امور ن م میمی
پردازد و به  پیامهدهای ها می  زندگی جمصی انسانشودب ابتدا بشده آغاز میفللی ک  با عنوان ذکر 

رمیهدن و همزیسهتیب دوسهتی و دشهمنی و ای  زندگی جمصی؛ یصنی  فات متناقضی؛ چهون ازهم
پس از آنکه  »داند ک : کند و کاربرد ای  نوع اندیش  را در ای  زمین  چنان میجنا و  لح اشاره می

شهودب آموزند و عادات نیکی میان آنهان متهداوب میدرنتیجۀ انجام دادن هر کاری تجرب  درست می
جویند و گسیختگی حیوانی دوری میدهند و از رفتارهای اجامها را تشخی  میها و مفسدهزشتی

شهود. به  طور کامهل نمهودار مینتیج  ای  اندیش  در کردارهای من م و اجتناب ایشان از مفاسد ب 
آورد و مصانی مزبور کهاماًل از حهس کرده را ب  دست مییاری ای  مصانی است ک  انسان  فات یاد 

شود؛ زیرا مصانی مزبور از مفاهیم جزلی است ک  وسیلۀ آن مورد استفاده واقع میباشد و ب دور نمی
شهود و جوینهده ب  مکسوسات تصلق دارد و  د  و کاب آنها ب  زودی در عاام واقصیت آشهکار می

( 895 همانب ص« کندآوردب استفاده میی  آزمایش ب  دست میک  درنتیجۀ اآنها از حلوب علمی 
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خلهدونب  اب « چنی  اسهت مصنهای عقهل تجربهی»کند: گیری میو در پایان ای  فلل چنی  نتیج 
اند و بیشهتر (؛ اما چون در مورد عقل ن ریب فالسف  قلل از وی بدان پرداخت 899ب ص2ب ج1359

جها کنهد و در همی ح بیشتر آن را ب  دانشمندان دیگر واگاار میخلدون توضیجنل  فلسفی داردب اب 
دهد و بر تفاوت رویکرد خود با سایر اندیشهمندان نیز حساسیت خود را ب  ابصاد اجتماعی نشان می

ها ورزد؛ ب  جای آنک  همان ملاحط را در چهارچوب همان دیدگاهای واحد تأکید میحتی در حوزه
 ادام  دهد.

یابی اعتبار دانششن. شناخت1  هااسی یا ارز
خلدون چ  تصریفی از دانش دارد و چگونگی دستیابی ب  آن یا تاکنون ب  ای  مهل  پرداختیم ک  اب 

دست یابنهد را در مکهدوده ایه  تکقیهق « دانش»توانند ب  ها میاستصدادی را ک  ب  کمک آن انسان
های مختلهف که  به  ایه  هها در زمینه ر دانشخلدون اعتلابیان کنیمب اما ای  پرسش ک  از ن ر اب 

توان ب  آن تکیه  است و می« مصتلر»آیندب چگون  بوده است و کدام دانشب دانش ترتی  ب  دست می
علهم »که  وی آن را خلدون از اعتلار دانش و علمی کرد را بیان نکردیم. در ای  بخش ب  ارزیابی اب 

 .پردازیمنامدب میمی« عمران
توان از آن گروه علما و دانشمندانی در خلدون را می  ک  در مقدم  بدان اشاره شد؛ اب گونهمان

حوزه فرهنا اسالمی دانست ک  مانند غزاای ب  مخاافت با فلسف  ب  عنوان مصیار فهم شرع پرداخت  
فلسهف  به  خواستند از طریق خلدون نیز متفکرانی را ک  میاند. اب و آن را از ای  باب ماموم دانست 

شرع بپردازنهدب مهورد نقهد قهرار داده اسهت و در حهوزه اعتقهادات دینهیب باورههای قللهی را ملنهای 
( و در فللی که  898ب ص2ب ج1359خلدونب داند  اب مشروعیت احکام و دستورات شرعی می

؛ ههاگونه  دانشپرداخته  اسهت و ای « کننهدابهاب و رّد فلسف  و کسانی ک  در آن ممارست می»ب  
( و فالسف  را گروههی 1088داند  همانب صبخش برای دی  میمانند فلسف ب نجوم و کیمیا را زیان

توانند ذوات و احواب کلی  عاام وجود؛ خواه حسی و خهواه مهاورای اند ک  میداند ک  گمان کردهمی
کیهد از  ههای عقلهی ادراک کننهدهای فکری و قیاسوسیلۀ ن ری حسی را با اسلاب و علل آنها ب   تأ
اندیشهند که  تلهکیح عقایهد خلدونب ای  افراد ب  اشتلاه چنهی  میماست(؛ و همچنی  ب  ن ر اب 

ک  ای  شیوه؛ یصنی « روایت و نقل»ایمانی نیز باید از ناحی  ن ر و اندیش  باشد و ن  از طریق شنیدن 
سهوطی که  دربهارۀ در ای  موارد مورد تأکید خود وی اسهت؛ بنهابرای ب پهس از بکهط مل« شنیدن»

سینا به  عنهوان بزرگهان ایه  کند و از ارسهوب ابونلر فارابی و اب موضوعات مورد بکط فالسف  می
اندب از راهی ک  آنان برگزیده و رأیی ک  بدان مصتقد شهده»رسد ک : کند؛ ب  ای  نتیج  میعلم یاد می
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 (.1091 همانب ص« هم  وجوه باطل است
خلدون و نقد آنها از حو ل  ای  پژوهش بیرون های اب یات استدالبدر اینجاب پرداخت  ب  جزل

در مصنهایی که  به  « فلسف »خلدون در ای  زمین  ک  چرا های اب استب اما ب  چند مورد از استدالب
شهود. چه  ایه  موضهوع بردب از ن ر وی قادر نیست ب  دانشی مصتلر دست یابدب پرداخت  میکار می

ضروری است. در اینجاب خهواهیم دیهد « علم عمران»خلدون در نهادی اب برای شناخت روش پیش
ها ممکه  دانسهت  خلدون چگون  امکان دانشی مصتلر را فقط در حوزۀ زندگی جمصهی انسهانک  اب 

کنهد. وی در طور کامهل متفهاوت را عرضه  میاست و برای دستیابی ب  چنی  دانشی راه و روشی ب 
ربارۀ موجوداتی ک  در ماورای حهس هسهتند؛ یصنهی روحانیهات که  ایه  مورد نقد براهی  فالسف  د

نامندب مدعی است ک  چون ذوات آن موجودات فالسف  آنها را دانش ااهی و دانش مابصدااهلیص  می
توان برای آنها برهان آورد؛ زیرا تجریهد ناپایر است و نمیب  کلی مجهواند و دسترسی ب  آنها امکان

بهرای مها امکهان دارد که  بتهوانیم آنهها را درک ت خارجی جزلیب تنها هنگامی مصقوالت از موجودا
ههای دیگهری را از آنهها کنیم تها بتهوانیم ماهیتکنیمب در  ورتی ک  ما ذوات روحانی را ادراک نمی

خلهدون بهر تر نقد اب گیری جاا ( اما از ای  موضع1093ب ص1359خلدونب  اب « تجرید کنیم
ربارۀ موجودات جسمانی یا دانش طلیصیات است. قلاًل در مورد رویکرد ای  فالسف  براهی  فالسف  د

در مورد طلیصیات اشاره و بیان کردیم ک  ای  رویکرد درحقیقت رویکردی مشاب  رویکرد متافیزیکی 
گان  اگوست کنهت بهود؛ مراحل س « قانون»های طلیصی در مصنای مرحل  دوم تفکر بشر در ب  پدیده
های طلیصی از طریق رجوع به  ماهیهت و ذات آنهها تنلاط و استخراج قوانی  مربوط ب  پدیدهیصنی اس

ها بههر ملنههای و شههروع از سههؤاب در مههورد ماهیههت و چیسههتی اشههیا و پدیههده« تصههاریف»برحسهه  
ههای کالمهی در های عقلی و ن  رجوع ب  واقصیت و مشاهده آنهاست  مانند: مصروف بکطاستدالب

 های اس  ب  جای شمارش آنها(.انمورد تصداد دند
مهابقت میان ای  نتایج ذهنی که  »داند ک : خلدون نارسایی براهی  آنها را نتیج  ای  امر میاب 

کننهد؛ و آنچه  در خهارج وجهود ها استخراج میب  گمان خودشان آنها را با حدود تصریفات و قیاس
کید از ماست( ملتنی بر یقی  نیستب زیرا حدو ذهنهیب کلهی و عمهومی  ها احکهامید قیاسدارد  تأ

است؛ در  ورتی ک  موجودات خارجی ب  موادشان مشخ  هستند و شاید در مواد مزبور چیهزی 
باشد ک  از مهابقت ذهنی کلی با خارجی جزلی ممانصت کندب مگر در مواردی ک  حس گواه بهر آن 

؛ بنهابرای ب یقینهی را که  در است و در ای   ورت دایل آن همان گواهی حس اسهت نه  آن بهراهی 
 (.1092 همانب ص« یابند در کجاست براهی  خود می
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کید اب در هر دوی ای  استدالب و « تجربه »خلهدون بهر ها یک وج  مشترک وجود دارد و آن تأ
های غیهر از حهوزه علهوم نقلهی و مصتلر است؛ االت  در حوزه حس ب  عنوان مصیار دستیابی ب  علمی

خلدون ایمان مصیار اسهت و ایه  روش؛ شود ک  در آن علوم ب  ن ر اب شرع مربوط میک  ب  علومی 
های قیاسی است ک   دها ساب بصهد جای روشهای استقرالی ب یصنی تکی  بر مشاهدات و یا روش

های تاریخی اجتماعی خاص توسط افرادی چهون بهیک  شهکل گرفهت و بصهدها در غرب با ویژگی
های اجتمهاعی از فلسهف « شناسی جدیدجامص »د؛ یکی از وجوه متمایزکننده گون  ک  اشاره شهمان

 .شد
آیهد و یها به  خلدون چگون  ب  دست میاز ن ر اب « دانش»حابب پس از آنک  مشخ  شد ک  

نه  در « فلسهفی»ههای از طریهق روش« دانش مصتلهر»علارت دیگرب مشخ  گردید ک  از ن ر وی 
ک  در ای  حوزهب ایمان ب  شارع مقدس ا ل است و نه  در حهوزه  امّیسر استب چر« ااهیات»حوزه 

شودب ب  می« ذاتیات»ممک  است؛ زیرا اطمینان ب  تصاریفی ک  ب   ورت فلسفی برای « طلیصیات»
وج  مورد اطمینان نیست اما حاب چگون  ممک  است در حوزه مسالل مربوط ب  زندگی جمصی هیچ

علهم »خلهدون دانهش مصتلهری را در حهوزه دست یافت و چگونه  اب مصتلر ها بتوان ب  علمیانسان
 .داند؛ در ادام  ای  فلل ب  ای  موضوع خواهیم پرداختممک  می« عمران

 . مبانی معرفتی علم عمران3
پس از آنک  بار دیگهر « های فرشتگانهای بشرو دانشدر دانش»خلدون در فللی تکت عنوان اب  

مورد ذوات و ماهیت اشیا در عاام طلیصی مهورد نقهد قهرار داده اسهت و  دانش حکما و فالسف  را در
نیست و ما یک از دالیل و مصلومات ایشان علمی هیچ»گوید: کندب چنی  میاعتلار آنها را نقض می
که  گفتهار ایشهان در نمایند؛ چنانکندب زیرا آنها را ب  برهان ن ری مشروط میرا ب  یقی  رهلری نمی

دارد و شرط برهان ن ری ای  است ک  قضایای آن اوای  و ذاتی  باشدب در  هورتی که  میمنهق مقرر 
ذاتیات ای  موجودات روحانی مجهوب استب پس برای اثلات آنها راهی ب  برهان نیست و بهرای مها 

های شرع آمده جز آنچ  ک  در کتابماند؛ ب های روحانی باقی نمیهیچ دایلی در تفلیل ای  جهان
 .(898ب ص1359خلدونب  اب « کندک  ایمان آنها را برای ما واضح و مستککم میاست 

که  خلدون ب  شیوۀ استدالب در منههق قیهاس اشهاره دارد که  نتیجه  یها حکمیدر ای  فقره اب 
آیدب زمهانی یقینهی و مصتلهر برحس  قوانی  منهق از جمع کلرای قیاس و  غرای قیاس ب  دست می

خلدون مهدعی اسهت که  از یا ا وب بدیهی باشند. اب  Axioms ی آن شاملخواهد بود ک  قضایا
ها بهر گیریذاتیات دایلی برای چنی  بداهتی وجود ندارد؛ بنابرای ب ای  نتیج « تصاریف»آنجا ک  در 
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خلهدون در زمینه  هایی سست استوار استب اما پس از ای  اظهارن ر ب  علهارتی کلیهدی از اب پای 
اما آنچ  ک  در »خوریم و آن ای  است ک : ها برمیاز جامص  یا زندگی جمصی انسانامکان یک علم 

تر استب همان جهان بشری استب های دیگر برای ما آسانگنجد و درک آن از هم  جهانفهم ما می
چ  ای  جهان هم در ادراکات جسمانی  ظهاهری( و ههم روحهانی  بهاطنی( بهرای مها دریهافتنی و 

را « جههان»های قابهل مشهاهده در ایه  منهدی( اما آنچ  ک  قاعده898انب ص هم« مشهود است
های جهان اطراف وی مندیسازدب ویژگی و توانایی خاص انسان در شناخت ن م و قاعدهممک  می

های انسانی با تکی  بر یک چنی  شناختی واقصهی اسهت که  ن هم گرفته  اسهتو است و رفتار و کنش
خلهدون هاب موضهوع شهناخت در علهم عمهران اسهت. اب منهدیقاعدهشهود. همهی  مند میقاعده
ها چنی  کند اما در مورد انسان غریزه( منتس  می« هدایتی ااهی»مندی رفتار حیوانات را ب  قاعده

هرگاه کسی بخواهد چیزی ب  وجود آوردب ب  سل  ن م و ترتیلهی که  در میهان حهواد  »گوید: می
باشهدب ل  یا علت یا شرط آن را ک  ب  طور کلی علهارت از ملهادی آن میبرقرار استب ناگریز باید س

« آیهدب مگهر آنکه  در مرحله  دوم و پهس از ملهادی مزبهور باشهددریابد؛ زیرا آن چیز ب  وجود نمی
های قللی و (. رعایت ای  ن م ک  ب  نیروی اندیش  انسانی و از تجرب 891ب ص1359خلدونب  اب 

شودب انسان را در رسیدن ب  اهداف و مقا دش های انسانی شناخت  میکنش در تصامل با طلیصت یا
خلدون انسهان دهد چگون  ب  ن ر اب کند ک  نشان میکند. وی در اینجا ب  مًاای اشاره مییاری می

دانههش خههود را در مسههیر زنههدگی جمصههی و در اثههر تجربهه  زنههدگی اجتمههاعی و از طریههق زبههان و 
دههد؛ بنهابرای ب و بر ملنای ای  تجرب  اجتماعی زندگی خود را شکل می کندسازی کس  میمفهوم

بلکه  در تجربه  و عمهل اجتمهاعی هاب ن  در ذات و طلیصهت آدمهی منشأ رفتارهای اجتماعی انسان
مًاًل کسی ک  دربارۀ ایجهاد سهقفی »دهد: است. وی ای  موضوع را با مًاای بدی  شکل توضیح می

آورد که  گردد و سپس پای  و بنیانی را در ن ر می  ساخت  دیوار منتقل میبیندیشدب نخست ذه  او ب
بسهت بست آخری  اندیش  اوسهت. آنگهاه در عمهل از پایشودب پس پایگااری میدیوار بر آن پای 

کنهد و بنهابرای  سهاخت  پردازد و سرانجام سهقف را بنها میکند و سپس ب  ساخت  دیوار میآغاز می
باشد. ای  است مصنای گفتاری ک  گوینهد: آغهاز کهار پایهان اندیشه  و آغهاز میسقف آخری  عمل 

گاهی بر ای  ترتی  در افصاب بشری انت ام حا ل می « گهردداندیش  پایان کار است. ... و ب  علت آ
 (.892 همانب ص

ا مارکس در ن ری  خود دربارۀ کار انسانی و اینک  انسان خود را در کار و در تصامهل و چهااش به
آنچ  ک  بهدتری  »گوید: خلدون چنی  میکندب در مًاای مصروف و مشاب  مًاب اب طلیصت خلق می
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سازدب ای  است ک  وی  بَنا( قلل از آنک  سلوب را در موم بسهازدب آن بَنا را از بهتری  زنلور متمایز می
ر آغهاز فراینهد در شهود که  دای حا ل میرا در سر خویش ساخت  است. در پایان فرایند کار نتیج 

تلور کارگر؛ یصنی ب   ورت یک ایده در اختیارش بود. ای  عمل فقط ب  ای  مصنها نیسهت که  وی 
آوردب بلک  وی هم زمان هدف خود را در طلیصت مکقهق یک تغییر شکل در طلیصت را  ب  وجود می

فتار و کردار وی راب ب  داند ک  ای  هدف  نتیج  نهایی(ب شیوه و نکوه رکند؛ عالوه بر آنب وی میمی
ب 1ب  ج1929 مهارکسب « عنوان یک قانون تصیی  کرده است و وی باید اراده خود را تهابع آن گردانهد

شناسی خهود را در مهورد چگهونگی امکهان خلدون چهارچوب مصرفتترتی ب اب (؛ بدی 193ص
گونه  که  کوی ک  همانکند؛ ب  نو حوزه اعتلار آن را نیز مشخ  می« یک دانش مصتلر»دستیابی ب  

خلهوص های بیرونهی و ب اشاره شدب در حوزه ااهیات مانند غزاای ب  ایمان قللی و در حوزه پدیهده
کیهد میگرایی و تجربه ها ب  واقعحوزه مربوط ب  زندگی اجتماعی انسان کنهد؛ های قابهل آزمهون تأ

در ملاحط مختلفه االت  تا آنجا که  ضم  اینک  وی خود نیز ای  رویکرد را تقریلًا در سراسر مقدم  و 
کنهد؛ به  طهور مًهابب وقتهی به  نقهد دههد ه دنلهاب میدانش مکدود ب  زمهان وی آن را اجهازه می

پردازد و مصیار ارزیابی خود را ک  ا ل مهابقت با واقع باشدب مصرفهی و بهر های تاریخی میگزارش
  وقهایعب ناچهار بایهد مهابقهت مصتلهر ایک  در راستی و  کت اخلار مربوط ب»ورزد؛ آن تأکید می

روب باید در امکان روی دادن اینگون  اخلار اندیشید و آنهها را بها باشد؛ یصنی مهابقت با واقعب از ای 
گهردد هم سنجید... فایده خلر هم از خود آن و هم از خارج؛ یصنی مهابقت آن با واقهع اسهتنلاط می

را که  مهدعی «  ناعت نجهوم»ای  بودن ب  ا هال  پ(؛ یا آنجا ک  بی98ب ص1359خلدونب  اب 
دهد و مدعی اسهت چهون باشندب نشان میگویی وقایع آینده میو پیش« هاتأثیر ستارگان در آفریده»

«. آیهداز آن به  دسهت نمیها وجود ندارد؛ بنابرای ب علمهی و تکرار متصدد ای  ادعا« تجرب »امکان 
خدیوی( مصتقد بودند ک  مصرفت قهوای سهتارگان و تهأثیر  متقدمان ایشان  ا کاب  ناعت نجوم ه

شود؛ در  ورتی که  ایه  امهری اسهت که  اگهر همه  عمرهها را روی ههم آنها ب  تجرب  حا ل می
شک از راه تکرار و ب  دفصات باشد؛ زیرا تجرب  بیبگاارندب باز هم برای ب  دست آوردن آن کوتاه می

کید از ماستدست میمتصدد ب   همهانب « ( تها سهرانجام از آن علهم یها ظنهی حا هل شهودآید  تأ
کید اب 1098ص شناسی وی را در مهورد مقهوالت مختلهف خلدون بر مصرفت(؛ هم  ای  مواردب تأ

هاست. با همهی  رویکهرد گرایان  وی در زمین  مهااص  پدیدهدهد ک  حاکی از رویکرد واقعنشان می
 خواهد:ک  میرا ب  عنوان علمی « علم عمران»است ک  وی 

گونه  که  در آن« عمهران»ها؛ یصنهی های حا ل از زندگی جمصهی انسهاناوب: در مورد پدیده 
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پیونهددب سهخ  بگویهد  در گون  ک  هست و ب  وقهوع میرسد یا همانواقصیت تاریخی ب  ظهور می
از آن های اجتمهاعی قلهل غرب نیز اوای  وج  ممیزه علم جدید نسلت به  فلسهف « شناسیجامص »

 همی  پرداخت  ب  آنچ  ک  هست بود(.
گیردب تکیه  بهر مشهاهدات و واقصیهات دوم: روشی ک  وی برای مهااص  ای  واقصیت در پیش می

های اجتماعی گاشت (ب اما جدید نسلت ب  اندیش « شناسیجامص »است؛ یصنی  دومی  وج  ممیزه 
التی که  در غهرب منجهر به  ایجهاد علهم ها و تکهوخلهدون را نسهلت به  زمینه ای ک  کار اب نکت 

کهرد که  سازد ای  است ک  در غرب وقتی اگوسهت کنهت ادعها میشناسی گردیدب متمایز میجامص 
هایی مورد مهااص  قرار گیرد ک  طلیصت نیز مهورد مهااصه  قهرار اکنون باید جامص  نیز ب  همان روش

ها بهود و سهابق  موفهق و مقایسه  پدیهده گیرد؛ یصنی ب  روش پوزیتیو ک  روشی متکی بر مشاهدهمی
سهر هها در حهوزه شهناخت طلیصهت را پشتانقالب  نصتیب یصنی حا ل ب  کارگیری همهی  روش

ها و داشت؛ بنابرای ب ب  اکاظ زمین  تاریخی برای گار ب  مهااص  تجربهی جامصه ب سهابق  و تجربه 
ز مسهیری کهاماًل متفهاوت و تها خلهدون در حقیقهت اوجود داشتب اما اب  شواهد عینی و مککمی

ههای تجربهی در یهک کارگیری روشحدودی برعکس؛ یصنی بدون وجود چنی  سابق  موفقی از به 
متهداوب در « فلسهفی»ههای حوزۀ شناختی ای  گام بزرگ را برداشت  است و در همان زمان ک  روش

« علهم عمهران»رای کندب روشی نوی  را بهخورده اعالم میحوزه طلیصیات را در علر خود شکست
کند ک  هم ب  تکوالتی ک  پرسش از ای  تکوالت باعط طر  مقوا  امر اجتماعی گردیدب مصرفی می

گاهی دارد و هم ب  استقالب   و عدم امکان تقلیل آن به  نیهات و مقا هد فهردی به « امر اجتماعی»آ
گاهی دارد.  نکوی ک  قلاًل بدان پرداخت  شد تا حدود زیادی وقوف و آ

یخ به عنوان مقدمه 4  «علم عمران». تار
شناختی طر  علم نوی  خود در زمین  مسالل مربوط ب  زندگی خلدون با ای  چهارچوب مصرفتاب 

داند ک  مانع بزرگی در ای  مسیر وجود دارد که  اگهر برطهرف ریزدب اما میها را پی میجمصی انسان
اهد ماند و آنب تهی  مواد اوایه  الزم بهرای ایه  نتیج  و عقیم خونشودب ای  چهارچوب مهااصاتی بی

خلدون اسهت و ظههور و گون  ک  موردن ر اب علم است. مهااص  تکوالت درازمدت در جوامعب آن
خلدون ب  مصنای دگرگونی و تکوب جوامع هستندب نیاز به  ها ک  در حوزه مهااصاتی اب سقوط دوات

خلدون اسهتب گون  ک  در اختیار اب اما منابع تاریخی بداناعتماد و مصتلر دارند؛  مواد تاریخی قابل
خلهدون بهرای وج  منابع قابل اعتمادی نیست و نیاز ب  پاالیشی بنیهادی دارنهد؛ بنهابرای ب اب هیچب 

گرایی موردن ر خود در ایه  علهم های خود را بر ملنایی مککم بنیان نهد و ب  واقعآنک  بتواند ن ری 
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های مربوط ب  وقایع داند ابتدا مواد مورد تکلیل در ای  دانش؛ یصنی گزارشزم میدست پیدا کندب ال
ههای خهود تاریخی را نقد و سره را از ناسره جدا کند تا بتواند ب  مواد تاریخی قابل اتکا بهرای تکلیل

کنهد و در ایه  شناسهی میشهروع و آن را آسی « علم تهاریخ»دست یابد؛ ب  همی  اکاظب ابتدا از 
وی ابتهدا از  .کنهدهای تاریخی اعهالم و مصرفهی میمین  نیز روش خود را برای نقد متون و گزارشز

تری  روش نقد تاریخ را تناس  و کند و مهماغالط مورخی  و دالیل راه یافت  اشتلاه ب  تاریخ یاد می
در « یهی بیرونهیروا»های تاریخی با وقوع وقایع؛ یصنی آنچ  ک  امروزه ب  آن بررسهی مهابقت زمین 

شود و نیز بررسی  کت و ا هاات مهدارک تهاریخی را که  امهروزه به  آن تکقیق تاریخی گفت  می
داند تا درنهایهتب علهم تهاریخ بتوانهد شودب میدر تکقیق تاریخی گفت  می« روایی درونی»بررسی 

کنیم: را مهرور مهی خلدونبار دیگر ای  علارت اب را تأمی  کند. « علم عمران»خوراک یا مواد اوای  
باید دانست ک  حقیقت تاریخ خلر دادن از اجتماع انسانی؛ یصنی عمران جهان و کیفیاتی است ک  »

بایهد بها (؛ بنهابرای ب دانهش تهاریخ می94خلهدونب ص اب « شودبر طلیصت ای  عمران عار  می
ب  عنوان مادۀ خام علهم  یافت  و نقد شده راهای پاالیشاخلار و گزارش« خلر دادن از اجتماع بشری»

 عمران در اختیار ای  علم بگاارد.

 . علم عمران5
دارای موضوعی است ک  موضهوع آن همهان عمهران »ک  اکنون علم نوظهوری است؛ « علم عمران»

بشری و اجتماع انسانی است و هم دارای مساللی است ک  علارت از بیان کیفیات و عوارضی است 
(. در اینجا 99ب ص1359خلدونب  اب « پیونددو ماهیت عمران می ک  یکی پس از دیگری ب  ذات
خلهدون در علهوم های اب بندی اوای  به  جایگهاه ن ریه گیری و جمعالزم است ب  عنوان یک نتیج 

خلدون اب »گون  ک  قلاًل اشاره شدب طلاطلایی در کتاب شناسی اشاره کنیم. هماناجتماعی و جامص 
خلدون در جهت درانداخت  طرحهی کند ک  کوشش اب ها ب  ای  امر اشاره میبار« و علوم اجتماعی

خلهدون توسهط اب « علم نهو»( و یا اینک  طر  154بوده است  همانب ص« مکتوم ب  شکست»نو 
رسد ( و ب  ای  نتیج  می224ب ص1329 طلاطلاییب « روداز مکدوده اعالم ن ر و نیت فراتر نمی»

شناسهی در غهربب دون و ب  عنوان مًهابب اگوسهت کنهت و تأسهیس جامص خلمقایس  میان اب »ک  
خلهدون خوانند و ن  اب شناسی میاافار  است؛ زیرا اگر فیلسوف فرانسوی را پدر جامص قیاسی مع

شناسی بر پای  اندیش  آغازی  اوب وای در تکهوب و تهداوم آن اندیشه  راب ب  ای  علت است ک  جامص 
پیههروان اگوسههت کنههتب اندیشهه  او را بسههط نههداده و بههاور نکههرده بودنههد  تههدوی  شههده اسههت. اگههر

بود؛ ب  علارت دیگرب اگوسهت کنهت به  ایه  مستقل قابل تلور نمیشناسیب ب  عنوان علمی جامص 
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شناسهی در تهداوم دریهافتی مقهدماتی که  او از شناسی است ک  پهس از اوب جامص دایل پدر جامص 
ایه  امهر که   .(191 همهانب ص« کهرده بهودب تهدوی  و تًلیهت شهد اهمیت و جایگاه آن علم پیدا

« علهم عمهران»ای به  عنهوان یها رشهت « شناسهیجامص »گاار خلدون در واقصیت تاریخی بنیاناب 
که  وی نگردید و شاگردان و آیندگانی ک  وی امیدوار بودب پس از وی بیایند و در مسهالل آن علمهی 

متأخران مسالل را پس »و « کنجکاوی و تصمق کنند»شخ  کند سصی کرده بودب چهارچوب آن را م
ب 2ب ج1359خلهدونب  اب « رفت  تکمیهل گهردداز ملتکر آنب قسمت ب  قسمت بدان افزایندب تا رفت 

( نیامدند؛ یک واقصیت تاریخی اسهتب امها چرایهی ایه  واقصیهت به  تنههایی مربهوط به  1292ص
خلهدون در اص  جامصه  نلهود؛ زیهرا گرچه  تهالش اب خلدون در باب مهاهای ن ری  اب مکدودیت

های تاریخی و فرهنگی اجتماعی است که  بهرای ههر دارای مکدودیت« نوی علمی »جهت ایجاد 
شناسهی در غهرب متفکری در طوب تاریخ بسیار طلیصی است. ضم  اینک  همی  اتفا  برای جامص 

شناسی در غهرب به  همهی  نکته  اشهاره  گیری جامصک  گیدنز در مورد شکلدهد؛ چناننیز رخ می
کند. وی مصتقد است  ک  بدیهی است ک  یک فرد واحد قادر نیست تمامی ملاحهط یهک حهوزه می

شناسی نیهز افهراد بسهیار زیهادی در ایه  مهااصاتی را شناسایی و مصرفی کند و در مورد تفکر جامص 
هایی قادر نیست تمامیت موضوع یهک بدیهی است ک  هیچ فرد واحدی ب  تن»اند؛ زمین  سهم داشت 

شهناختی مشهارکت گیری تفکهر جامص علم را شناسایی کند و ب  همی  ترتی ب افراد زیادی در شکل
 (.11ب ص2009 1 گیدنزب« اندداشت 

اما آنچ  ک  از دید طلاطلایی مغفوب مانده استب رابه  بی  تکوالت اجتمهاعی و ظههور و افهوب 
که  گفته   شناسهیهای اجتمهاعی اسهت. حتهی واژه جامص وص اندیشه خلاندیش  و تفکرات و ب 

بار توسط اگوست کنت ب  کار گرفت  شده و امروزه مشخ  گردیده است ک  ابتدا ایه  شود اوای می
( و 1839ه248  2پرداز انقالب فرانس  امانولل یوزف سیرزهای خهی  و ن ری نوشت واژه در دست

های وی ک  اخیرًا منتشر شدهب به  کهار رفته  نوشت ر یکی از دستد 1280طور مشخ ب در ساب ب 
 ؛ ب  نقل از نوربرت اایاس(.1999است؛ هرچند در مصنایی تاحدودی متفاوت است  سیرزب 

ن هری برد و بصدها ب  خاطر اختالفرا ب  کار می 3«فیزیک اجتماعی»اگوست کنت نیز در ابتدا 
                                              
1. Gidens, A.  

2. Emmanuel Josef (Abbe) Sieyes 

3. Physique sociale 
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علر خهود که  بیشهتر به  آمارههای اجتمهاعی دان همریاضی( آماردان و 1824ه1299  1ک  با کتل 
تفاهم و مرزبندی بی  رویکرد خود و رویکرد کتل  پرداختب داشت و ب  من ور جلوگیری از سو می

دههد حتهی ابهداع را ابداع کرد که  نشهان می 2«شناسیجامص » جای واژه فیزیک اجتماعیب واژهب 
و نیاز زمان  است. سپس « رو »ای  ا هال  ب  نوعی بیانگر  عنوان ای  رشت  نیز کاری فردی نلود و

کادمیهک با توج  ب  شرایط آن علرب ای  نوع رویکرد ب  مسالل اجتماعی و بها ایه  عنهوان  هویهت آ
شل  چههارچوب تفکهر خود را ب  مرور ب  دست آورد؛ ب  علارت دیگرب اگوست کنت ب  تنهایی و یک

و « فیزیهک اجتمهاعی»ز اهمیت و جایگاه علهم جدیهد؛ یصنهی شناسی و دریافت مقدماتی اجامص 
را ب  وجود نیاورده بود. با وجود هم  ای  مواردب اگر ب   ورت ذهنی فهر   «شناسیجامص »سپس 

طور مشخ ب انقالب  هنصتی در حهاب ایجهاد ای ک  تکوالت اجتماعی و ب کنیم ک  کنت در دوره
و جهانی از هم  ن ر متفاوت و باانده که  در حهاب ظههور  تغییرات بنیادینی در جوامع اروپایی بوده

شناسهی به  همهی  شهکل که  امهروز مههر  اسهت شهکل کرد؛ آیا باز ههم جامص بودب زندگی نمی
های آغهازی  وی را بهدون اینکه  در پهی شهدند که  اندیشه گرفت  آیا باز هم شاگردانی پیدا میمی

گونه  پیگیری کرده و بسط دهند؛ عالوه بهر ایه ب همانپاسخی ب  نیاز زمان  و ب  تکوالت آن باشندب 
کیهد ک  قلاًل اشاره شدب اایاس در تکلیلی ک  از ن ری  اگوست کنهت اراله  می کنهدب به  ایه  امهر تأ

ن ریه  فلسهفی »تهری  دسهتاوردهای اگوسهت کنهت حرکهت و گهار وی از کند ک  یکی از مهممی
مصنا . ای  حرکت و گار ب  ن ر اایاس بهدی بود« شناسی شناختجامص »ب  سمت ن ری  « شناخت

گونه  یا عامل شناخت در شناخت جهان اطرافب فرد انسانی؛ آن« سوبژه»بود ک  کنت نشان داد ک  
و رابهه  آن بها شهرایط و « سوبژه»کردند نلوده بلک  بر جمصی بودن شناساگر یا ک  فالسف  تلور می

گان  وی نیز حاکی از همهی  برداشهت بهود احل س مر« قانون»کرد ک  تکوالت اجتماعی تأکید می
کیهد بهر ایه  امهر دارد که  تکهوالت فکهری بشهر و رشهد و 32ب ص1392 اایاسب  (. ای  ن ری  تأ

نفر در حوزه شناخت فقط مکلوب نلوغ فردی متفکران نلوده ک  یک« نوی »های گیری اندیش شکل
ها ب  طور دقیهقب دب بلک  ای  تکوالت در ن ری بتواند هم  جوان  آن را ب  تنهایی تن یم و تدوی  کن

دههد و گون  ک  تاریخ علهم نشهان می. ضم  اینک  همانروندپا با تکوالت اجتماعی ب  پیش میهم

                                              
1. Quetelet 

2. sociologie 
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های ایه  دانشهمندان به  سهؤاالتب عمهر کند؛ پاسهخبرای هم  دانشمندان و متفکران نیز  د  می
داشت  مسالل و سؤاالتی بوده است ک  آنهها بها توجه  به  اند اما آنچ  ک  بیشتر اهمیت کوتاهی داشت 

ها ب  یک حهوزه کننده رویکرد انساناند طر  کنند. ای  مسالل و سؤاالت تصیی شرایط زمان  توانست 
اندب به  مهرور تکامهل هایی ک  بصدها ب  ایه  سهؤاالت داده و نقهد شهدهاند ک  پاسخموضوعی شده

برای ادام  اندیش  در چهارچوب مقدماتی ارال  شده توسهط کنهت « وانیپیر»اند؛ بنابرای ب اگر یافت 
عی  و نق  بودن ملانی شناختی و جهاابیت ن ریه  کنهت نلهودب بلکه  پیدا شدندب تنها ب  دایل بی

تهأثیر آن بهود و علهم جدیهد را بهرای فشار تکوب اجتماعی ک  حتی خهود کنهت نیهز همهراه و تکت
خواست تدوی  کندب تکامل یافهت. تهالش س از انقالب فرانس  میریزی و هدایت تکوالت پبرنام 

حلهی بهرای وجوی چههارچوبی بهرای دسهتیابی به  راهاندیشی و جستوی نیز برای چاره« پیروان»
؛ بهر «چهارچوب مقدماتی گردیهد»رو بودندب منجر ب  بااندگی و رشد ای  هایی ک  با آن روب بکران

خود را نیافتب مشکل در مکدودیت چههارچوب ن هری وی « وانپیر»خلدون همی  قیاسب اگر اب 
کرد ک  تمدنی ع یم دچار زواب و فروپاشی شده و خلدون درست در زمانی زندگی مینلود بلک  اب 

گرچ  ای  زمین  تاحدودی مشاب  وضصیت اگوست کنت بهود که  بها بکهران دگرگهونی در بنیادههای 
می  امر مکرک ا هلی طهر  گفتمهان وی شهده بهود؛ امها رو بود و هجامص  و ظهور تمدنی نو روب 

رو بهود؛ خلدون با بکران فروپاشهی یهک تمهدن روبه خلدون ای  بود ک  اب تفاوت آن با شرایط اب 
ک  جوامع حوزه مهااصاتی « عمران»کند با از بی  رفت  گون  ک  خود وی نیز اشاره میبنابرای ب همان

پهردازد؛ ها نمینیز از رونق افتاده و دیگر کسهی بهدانهای علمی وی بدان دچار شده بودندب فصاایت
کند و درنتیجه  عقهیم مانهدن تهالش وی در اثهر خلدون طر  میبنابرای ب عدم توج  ب  آنچ  ک  اب 

ههای علمهی نیهز از کند؛ یصنی با افهوب عمهران فصاایتبینی میعواملی است ک  خود وی آن را پیش
ب کسی بر ملنای ای  برداشت اوای  ب  مقوا  امر اجتمهاعی نپرداخهت تها ایه  افتد و بنابرای رونق می

خلهدون ضهصف روب دایل عهدم پیگیهریب رشهد و شهکوفایی ن ریه  اب برداشت تکامل یابد؛ از ای 
کندب نلود. دایل آن ههم ک  طلاطلایی ادعا میچارچوب ن ری و اشکاب در ملانی مصرفتی وی آنچنان

ههای یهک از حوزهتنها در حوزه مصرفهت اجتمهاعی بلکه  در هیچخلدون ن  ای  است ک  پس از اب
هیًم که  کاشهف بسهیاری از قهوانی  دیگر علمی و حتی در حوزه علوم طلیصی ک  افرادی؛ مانند اب 

مربوط ب  فیزیک نور بود یا ابوریکان بیرونی ک  مهااصات بسیار دقیق نجومی انجام داده بود و مورد 
های نوینی که  ایه  دانشهمندان ها و روشباشد و نیز شیوهان امروزی ای  علوم نیز میتأیید دانشمند

 .خلدون دچار شدندطر  آن را درانداخت  بودند نیز راه ب  جایی نلردند و ب  همان سرنوشت ن ری  اب 
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 گیرینتیجه

هجری ب  عنهوان خلدون در حدود قرن هشتم توان نتیج  گرفت ک  اب با توج  ب  آنچ  گفت  شدب می
یک عاام مسلمان مصتقد و با اندوخت  علمی زمان خود و متأثر از فرهنا اسالم و قلل از آنک  علهوم 
انسانی ب  شکل امروزی خود شکل گرفت  باشهندب طهر  علمهی را در ارتلهاط بها زنهدگی اجتمهاعی 

سهت  تهاریخی به  هها و تجربیهات زیخواسهت تها بها اتکها بهر واقصیتریزی کرد ک  میها پای انسان
ها نیسهتندب های انسهانهها و کوشهشها ک  چیزی جز حا هل تالشقانونمندی حاکم بر ای  پدیده

توان آن گون  ک  ب  طور مًاب نزد فارابی میدست پیدا کند. برای ای  کار وی ب  جای آنک  بخواهد آن
یا ب  بایدها و نلایدهای آرمانی های عقلی و فلسفی در ای  زمین  اکتفا کند و را دیدب فقط ب  استدالب

کنههد؛ بهها وجههود آنکهه  خههودش مقههام هههای عینههی اتکهها میو عقیههدتی بپههردازدب بیشههتر بهه  واقصیت
غیهر « علم عمهران»گوید ک  رویکرد و شیوة وی در ای  علم ااقضاتی را داردب ب   راحت میقاضی

ی فقهها را که  در جسهتجوی از شیوه استدالب فقهاست؛ ب  طور مًابب وی در جایی ک  شهیوه قیاسه
آنها امهور را بها »گوید: کند و چنی  میاحکام کلی هستند با شیوه مهااص  در علم عمران مقایس  می

کننهد و از انهدب مقایسه  میای ک  در قیاس فقهی بهدان عهادت کردهاشلاه و امًاب آنها برحس  شیوه
کید ب  مرحل  منهلق شدن نمی روب کلی  احکام و ن ریات ایشان همواره در ذه  است وای  رسد  تأ

کوشند آنها را با آنچ  در از نویسنده مقاا (... برعکس علوم عقلی ک  برای  کت ن ریات خود می
توان قیاس کهرد یک از کیفیات اجتماع و عمران را بر دیگری نمیخارج هست تهلیق دهند... و هیچ

ننهدب شهاید در امهوری بها ههم اخهتالف داشهت  کک  در یک امر ب  هم شلاهت پیدا میزیرا همچنان
 (.2و 1149ب ص2ب ج1359خلدونب  اب « باشند

های خود در ایه  علهم تجربه  خلدون برای تدوی  ن ری نکت  بسیار مهم دیگر ای  است ک  اب 
پردازان علهوم ای بسهیار متفهاوت از تجربه  ن ریه رو دارد ک  تجرب تاریخی جوامع اسالمی را پیش

اجتماعی در غرب است و بدیهی است که  بتهوان ادعها کهرد عمهران به  طهور دقیهق همهان انسانی 
گونه  که  کاتوزیهان در مهورد تهاریخ شناسهی نلاشهد؛ همانهمان جامص « علم عمران»و « جامص »

کندب ایراد بزرگ ن ریات مربوط ب  تاریخ اجتماعی ایران ک  باید زمین  را اجتماعی ایران نیز اشاره می
شناسی بومی فراهم سازد ای  است ک  ای  ؛ یصنی یک جامص «شناسی ایرانجامص »گیری کلبرای ش

هایی اسهتوارند که  ن ریات ب  جای اینک  بر تاریخ تکوالت اجتماعی ایران متکی باشندب بر ن ریه 
از خلدون درسهت ملهرا ( و اب 1322اند  کاتوزیانب مواد تاریخی آنها مربوط ب  جوامع دیگری بوده

همی  خهاست. وی برخالف ای  نوع ن ریهات مهواد تهاریخیب ن ریهات خهود را دقیقهًا از شهواهد 
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گیهرد و همهی  امهر باعهط تاریخی جوامع مورد مهااص  خود؛ یصنی جوامع جهان اسالم آن روز می
 های وی است ک  ب  ن ر نویسنده ای  مقاا ب اگر امروزه همی  رویکرد نیز درایجاد ا اات در ن ری 

گیری توان امیدوار بود ک  بتوان زمین  را برای بکهط و شهکلمورد جوامع اسالمی پیگیری شودب می
به  دور از « گرا و قابل اتکا برای جوامهع اسهالمینوعی علوم انسانی واقع»یک گفتمان برای تدوی  

 های حیدری نصمتی فراهم ساخت.های احساسی و جناافراط و تفریط
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