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چکیده
هدف این مقاله ،مقایستة آراء ابنخلدون در مقدمه با مباحث مطرح شتده در حازة فلستفه فرهنگ
در دوران متدرن استتتت .بتا نگتاهی بته کتتا مقتدمتة ابنخلتدون از این منظر ،متاجته خااهیم شتتتد کته
ابنخلدون در مقدمه ،از رهگذر بحث دربارة مفاهیمی چان عصتتبیت ،پادشتتاهی و تأ یر آ و هاا بر
عمران و  ...برخی از مهمترین مؤلفههای فلستفة فرهنگ را مطرح میکند و نشتان میدهد که چگانه
از آدمیان از شتتترایطی نزدیك به طبیعت گام به گام به مرحلة عصتتتبیت و ستتتو به مرحله رفاه و
تنآستایی صتعاد میکنند و به واستطة فرهنگ از طبیعت فاصتله میگیرند و او نشتان میدهد که برای
طی این راه ،جنگ و نفی دیگری امری ضتروری استت .او در ادامه نیز نشتان میدهد که خاد با اتخاذ
چشتماندازی فلستفی ،دیگری را به رستمیت میشتناستد و بدینستان از افقهای محدود به فرهنگ خاد
فراتر میرود و دیگری را در منطقه -الفراغی که همانا عمران استتتت مد نظر قرار میدهد .او دین را
بازاندیشی میکند تا راهی را برای کثرتانگاری فرهنگی باز کند.
واژگان کلیدی :فلسفة فرهنگ ،عصبیت ،طبیعت ،جهان انسانی ،دین ،جنگ ،صلح.
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مقدمه :فلسفۀ فرهنگ
فلستتفة فرهنگ یکی از شتتیاههای اندیشتتیدن دربارة بنیادیترین مستتائل مرباط به
انسان و حیات انسانی است .آنگانه که آندرئاس هتسل 1میگاید اصطالح مدرن فرهنگ
برگرفتته از  2 culturaالتین استتتت و از اواخر قرن هفتدهم بته عناان مفهامی در مقتابتل
طبیعتت و وضتتتع طبیعی بتهکتار میرود ( .)Konersmann, 2012: 23وی در ادامته
فرهنتگ را مفهامی بغرنج و چنتد الیته میدانتد و ذکر میکنتد کته حتی بته عقیتدة برخی از
متفکران در بطن این مفهام ،چند عنصتر غیر قابل تحایل به یکدیگر وجاد دارد که صترفاً
باید به واستطة شتباهت خاناادگی از آنان ستخن گفت ،مانند فرهنگ به مثابة یك نقشتة
اولیه برای کشتف عالم ،فرهنگ به مثابة ستاختار اجتماعی و فرهنگ به مثابة عملی که ما
را در معرض امری ناین قرار میدهتد ( .)ibid: 24در میتان انباه تعتاریف مطرح شتتتده
برای فرهنگ ،در ذیل ،با تاجه به منبع مذکار ،تعریفی از فرهنگ ارائه میدهیم که بیشتر
به کار یك تأمل فلسفی میآید:
 .1جهانی برستتتاخته و آفریدة انستتتان ،شتتتامل نشتتتانهها ،اعمال،
مصناعات و مؤسسات (در مقابل طبیعت که قلمرو اماری به خاد سامان
استت)  .2اعمال و پراکستیستی که این جهان انستانی را پدید میآورند .3
فرهنگ عامه و بدان وستیله افق معنایی که با آن خاد و جهان و عصتر
خاد را میفهمنتد و  . 4فرهیختگی و بته واست تطتة آن عوجته ارتقتا دهنتدة
صتتارت حیات .که آدمیان را به فراستتای رشتتتههای خادبهخادی و
مادی حیات میکشاند(.)ibid: 24
به این ترتیب بحث فلستفی از فرهنگ به معنایی که ذکر شتد در نستبت مستتقیمی با
پرستش از چیستتی آفریدههای انستان و چیستتی عالمی استت که قاام آن صترفاً به هستتی
انستان استت .بدینستان پرستش از نستبت فرهنگ و دین ،نستبت فرهنگ و هنر و فرهنگ
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و جنگ و حتی نستبت فرهنگ و خاد فلستفه از پرستشهای استاستی فلستفة فرهنگ خااهد
باد و پرستش از این نستب و روابط درونی مؤلفههای فرهنگ محدود به ماضتاعی خاص
نیستت .همچنیناند فلستفههای تاریا و فلستفههای زبان که پرستشهایی را در نستبت با
همة امار انستانی از افقی خاص مطرح میکنند .مصتلح معتقد استت :عاین پرستش (یعنی
پرستش فلستفی از فرهنگ) بدون تردید با انستانشتناستی نستبتی پیدا میکند چان در هر
صتارت مقام فرهنگ ،انستان استت .با انستان استت که فرهنگ معنا مییابد( .مصتلح،
 .)78 :1393وی در ادامه میگاید عنمیتاان فلستتفة فرهنگ را فلستتفهای خاص معرفی
کرد که در کنار ماضتتتاعات جزئی به ماضتتتاعی خاص میپردازد  ...وقتی از چیستتتتی
فرهنگ و بهخصتاص عناصتر و اجزای آن ستخن میگاییم همة مستائل فلستفه به اندیشته
در میآید( .همان.)78 :
از طرفی باید تاجه داشتت که به تعبیر کانرزمن خصتیصتة عمدة فلستفة فرهنگ تاجه
به انستان به خاد وانهاده 3و خادمختار استت .این اوضتاع و احاال خاص فرهنگ ،یعنی به
خادوانهادگی و خادمختاری ،همااره و با تأکیدی خاص در فلستتفه به عناان نقصتتی در
پیاند با کاستماس و عالم کبیر درک میشتدهاند و مطابق با آن کم ارج شتناخته میشتدهاند
()konersmann, 2012: 13؛ اما باید تاجه داشتتت که این به معنای تباین فلستتفة
فرهنگ و دیدگاههای الهیاتی نیستتت چه اینکه نستتبت دین و فرهنگ از استتاس تیترین
مباحث فلستتفة فرهنگ استتت .ستتخن کانرزمن بدین معناستتت که در فلستتفة فرهنگ،
فرهنگ به عناان امری انای و طفیلی فطرت نخستتتین نیستتت .به تعبیری اگر آدمی را
کان جامع و صتتارت خداوند هم بدانیم ،از دید فلستتفة فرهنگ این معنا صتترفاً به وجاه
متعتدد در فرهنتگهتای مختلف و از رهگتذر منتاست تبتات فرهنگی انستتتان بته ظهار و بروز
خااهد رستتید .این تأکید روی به خادوانهادگی از طرفی دیگر عمیقاً متاجه خصتتیصتتة
آفرینندگی انسان است.
در ضمن از همین ابتدا مسلم است که اگر متفکری قائل به وجاد کثرت در فرهنگ
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باشد و دست به تبیین و تعلیل کثرت فرهنگها بزند ،عمالً از قید تفاسیر نای تاریا ،که
تاریا را صحنه نبرد میان خیر و شر میدانند ،نیز خارج خااهد شد چرا که چنین به نظر
میرسد که (عادیان ابراهیمی .به انسان میآمازند که جنگ میان خابی و بدی مهمترین
اصل حاکم بر تاریا است و نباید تصار کرد که به زمانی خااهیم رسید که این نبرد به
پایان برسد .این تصار از تاریا و زندگی ،از آمازة این ادیان دربارة خلقت و سرشت انسان
برخاسته است) (مصلح)496 :1393 ،؛ از اینرو اگر متفکری قائل به کثرت فرهنگها باشد،
هستی دیگری را تصدیق خااهد کرد و بدینسان آدمی به حدود خاد واقف خااهد شد .در
غیر اینصارت باید عمالً پایان تاریا را با نبردی نهایی که به پیروزی خیر و نابادی
دیگری شر میانتامد ،تصار کرد .در این مقاله با تاجه به گستردگی مفهام فرهنگ صرفاً
سعی میکنیم از مسیر دیدگاه ابنخلدون راجع به دیگری به نحاة فلسفهورزی ابنخلدون
نزدیك شایم.
 -1بخش اول :عصبیت و فرهنگ به مثابۀ فاصلهگیری از طبیعت
مفهام عصتبیت از مفاهیم چند بعدی در اندیشتة ابنخلدون استت که تبعات بستیاری
برای اندیشت تة او دربارة فرهنگ و نگاه فلستتتفی به انستتتان دارد .بهطار کلی ابنخلدون
عصتبیت را التحام و همبستتگی به واستطة نستب میداند و البته مقصتاد او از نستب ،رابطة
خانی و دمای نیستت بلکه مقصتاد هر آنچه استت که نافع به حال مناصترة 4و نعرة 5باشتد.
این رابطة نَستَ بی بستا که مرة حلف و والء یا همپیمانی و دوستتی و دوام مصتاحبت استت
(ابنخلدون ، 2005 ،ج .)207 :1
در زیر ابتدا به تاصیف و ذکر چند فقره از مقدمة ابنخلدون دربارة عصبیت میپردازیم
و ستتو تبعات آن را برای اندیشتتة فلستتفی دربارة فرهنگ ذکر خااهیم کرد .باید تاجه
داشتت که همچنان که خااهیم دید در تعبیر ابنخلدون از عصتبیت ،حستن و قبح به هم
آمیخته استت و اهمیت این ماضتاع تا بدان جا استت که علی وردی از مفستران ابنخلدون
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حتی معتقد شده است که نظر ابنخلدون در با جامعة بدوی عمالً خروج از حیطة منطق
قدیم و اصتل عدم تناقض استت ،چرا که ابنخلدون جامعة بدوی را در یك زمان ،گاه عین
بدی و گاه عین نیکی میداند (وردی.)76 :1994 ،
 .1 – 1ابنخلدون در مقدمه عصتبیت را از لاازم نبرد و جنگ میداند .وی در این با
میگاید :ع ...در هر امری که انسان بخااهد مردم را بدان وا دارد از قبیل نبات یا تأسی
ستتلطنت یا هر تبلیغ دیگری بهطریق اولی محتاج یاری و همراهی دیگران استتت زیرا به
علت سترکشتی و عصتیانی که در نهاد بشتر نهفته استت ،رستیدن به هدف در همة اینها بی
شتك از راه جنگ و خانریزی حاصتل میشتاد و همچنان که در ستطار پیشتین یاد کردیم،
عصتبیت بهویژه در نبرد و زد و خارد و کشتتار ضترورت کامل دارد( .ابن خلدون،1388 ،
ج .)241 :1مفهام عصتبیت ابداع و ابتکار ابنخلدون نباد و دارای پیشتینهای تاریخی باد.
این مفهام عماماً در جامعة استتالمی ،مفاهیمی همچان ،نستتب ،فرقه ،جنگ را به ذهن
متبتادر میکرد کته از طرفی دقیقتاً مختالف وحتدت و تاحیتد قلا و تستتتاهتل باد کته گتاه
استالم به آن دعات میکرد .بدینستان بعد از استالم ،عصتبیت به عناان یاری فرقهای بر
ضتد فرقة دیگر در حالت جنگ و نزاع ،شتناخته میشتد و این معنای از عصتبیت در اذهان
رساخ کرده باد (التابری.)162 :1994 ،
از نظر ابنخلتدون بتدی و ستتتتمگری و تتتاوز بته یکتدیگر ،از همتة خصتتتال بته آدمی
نزدیكتر استتت (ابنخلدون ،1388 ،ج .)240 :1وی در العبر به گانهای صتتریحتر دربا
عصتبیت میگاید :عمراد از عصتبیت طبیعی ،میل آدمی استت به غلبه بر همناع و همستایه
در قتل و دشتمنی با او و این عصتبیت را هیچ چیز از میان نمیبرد و نه تنها ممناع نیستت
که مطلا استتت و نافع چه در جهاد و چه در دعات به دین( ..ابنخلدون ،1383 ،ج :2
 .)2چنین تعبیری از وجاد آدمی نمانتهای صتتتریح از بعتدی از دیتدگتاههتای انستتتان متاقبتل
مدرن نستبت به دیگری استت که چنان که اشتاره خااهد شتد بر خالف نگاه فلستفههای
رسمی در عالم اسالمی به انسان است.
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این ماضتاع خاد را به گانهای صتریح و واضتح در تاجه ابنخلدون به اصتل تضتاد در
میان قبایل نیز نشتتان میدهد :عو نیز باید دانستتت که در یك قبیله ،هر چند خاناادههای
شتتریف پراکنده و عصتتبیتهای گاناگان وجاد داشتتته باشتتد ،ناگزیر باید از میان آنها
عصتبیتی پدید آید که از همه آنها نیرومندتر باشتد و بر آنها چیره شتاد و همه را یکستر
به پیروی خایش وادارد و دیگر عصتتبیتها آنچنان بدان پیاند یابند که گایی همة آنها
به منزلة یك عصتبیت بزرگ استت و گرنه میان آنها جدایی روی میدهد و به اختالف و
زد و خارد منتهی میگردد( ..ابنخلتدون ،1388 ،ج .)265 :1وی در جتایی دیگر بته
گانهای صتریحتر غلبة عصتبیت بزرگ را ناشتی از شتباهت تام ستاختار اجتماع به مزاج یك
ماجاد زنده میداند (همان .)249 :این ماضتتاع نشتتانگر این استتت که از نظر ابنخلدون
فرهنگ بدوی استتاس تاً همبستتته جنگ استتت .به عبارتی فرهنگ بدوی جایگاه به وجاد
آمدن عصبیتها و تضاد آنها با یکدیگر است .عهر قبیله یا جامعهای که لزوماً از عصبیت
شتدیدتری بر خاردار استت ،در شترایط مستاعد قات و وستعت قرار میگیرد .پ حکامت
ستاده و طبیعی آن استت که از تحقق خاد به خادی قایترین و محبا ترین افراد تحقق
میپذیرد( .شتتیا .)164 :1362 ،به تعبیر عابد التابری از منظر ابنخلدون عصتتبیت جزء
ذاتی تمدن و عمران است (التابری.)171 :1994 ،
بتا تاجته بته چشتتتمانتداز قرائتت متا از مقتدمته ،آنچته بیش از پیش در اینجتا بته چشتتتم
میخارد نگاهی منفی به دیگری استت .دیگری همااره در صتدد نفی ماستت و آدمی باید
به یاری پشتیبانان هم از خاد و حیات خاد دفاع کند و هم خاد را به دیگری بازشناساند.
 .2-1اما عصتبیت در اندیشتة ابنخلدون ابعاد دیگری نیز دارد که با معنای یاد شتده تا
حدودی متفاوت استت و بیشتتر ناظر به اتحاد میان انستانها و احستاس تعلق به عبشتریت.
و عجمتاعتت .استتتت .ابنخلتدون عصتتتبیتت را غرور قامی و مهری کته ختداونتد در دلهتای
بندگان خایش نستبت به خایشتاوندان و نزدیکان قرار داده استت ،میداند و معتقد استت
این مهر در طبایع بشتتری وجاد دارد .این مهر عماماً هنگامی مشتتاهده میشتتاد که گاه
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آدمی میبیند به یکی از خایشتاوندانش ستتمی شتده استت .در این حال به آدمی احستاس
خااری و زبانی دست میدهد و گایی که به خاد او ستمی شده است (ابنخلدون،1388 ،
ج .)342 :1ابن خلدون در ادامه دامنة عصتبیت را از حد نستبتهای خانی هم فراتر میبرد
و آن را به همپیمانان و همستاگندان هم تستری میدهد .آنچه در اینجا باید به آن تاجه
داشتت این استت که این تعبیر از عصتبیت ناظر به یگانگی میان انستانهاستت .در اینتا
ناصتف نصتار تعبیری دارد که برای بحث ما از جهتی سترناشتتستاز استت .وی در تاضتیح
عصتتبیت میگاید این همبستتتگی اجتماعی نستتبی گروه بیاباننشتتین امری خادجاش و
ناشتی از عشترایط محیط طبیعی ،برای یافتن چیزی فراتر از فرد استت که به فرد احستاس
تعلق به قستمتی از ناع بشتر میبخشتد( .نصتار .)178 :1366 ،نصتار در اینجا مایل استت تا
میان ابنخلدون و دورکیم دستت به مقایسته زند اما آنچه در اینجا برای ما مهم استت نه
مقایستة او با دورکیم بلکه نقشتی استت که عصتبیت از منظر فلستفة فرهنگ در اندیشتة
ابنخلدون ایفا میکند.
تا اینجا مشتخ شتد که ابنخلدون به واستطة عصتبیت دو ناع نگاه به دیگری را مد
نظر قرار داده استت .از یك طرف دیگری دشتمن استت و وجادش علت و ستبب جنگ و از
طرفی دیگری اگر عضتا قبیله باشتد به ستبب آنکه از یك نژاد و خان استت و یادآور و به
عبارتی نماد پیر یا ش تیخی استتت که احترام به او مایة وحدت جماعت استتت ،همان خاد
است و تعرض به او تعرض به شرافت شخ تلقی خااهد شد.
اما پ از فراغت از تاصتتیف نظر ابنخلدون راجع به عصتتبیت باید نشتتان دهیم که
چگانه با نگریستتن از منظر فلستفة فرهنگ نقش عصتبیت در ستاختار اندیشتة ابنخلدون و
ارتبتاط این نگتاه دوگتانته بته دیگری کته بنتا بته نظر ابنخلتدون در مرحلتة بتدویتت بتا آن روبتهرو
هستتیم ،مشخ میشاد .این مسئله را میتاان به سه بیان مطرح کرد که در ذیل به آن
میپردازیم:
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الف :ابنخلدون جاامع بدوی را متاجه هدف میداند .به تعبیری او تضتتاد میان قبایل
را به واستتطة میل به شتترافت و بازشتتناستتی تاستتط دیگر اقاام میداند .این شتترافت و
بازشتناستی در نهاییترین شکل خاد به پادشاهی میرسد .به عبارتی این میل اساسی غلبه
به دیگری ،متاجه پادشتاهی استت .او معقتد استت که هرگاه خداوند عصتبیت به پایگاهی
برستد ،در آن درنگ نمیکند و برتر از آن را می جاید  ...زیرا رستیدن به آن برای انستان
مطلا است و از خااستهها و تمایالت آدمی است (ابن خلدون.)265 :1388 ،
در اینجا تضتمنات ستیاستی اندیشتة ابنخلدون مدنظر ما نیستت .آنچه اهمیت دارد این
استت که ابنخلدون پادشتاهی را صتارت ارتقا دهندة حیات انستانی میداند .آدمی اگر چه از
معاش و طبیعت آغاز میکند ،اما نیاز به بازشتناستی او را به ستمت پادشتاهی میکشتاند.
پادشتتتاهی برای انستتتان ناعی عبار از زنتیرههای مادی حیتات و یتافتن هدفی در ورای
زندگی بادیه نش تینی استتت و در وهلة اول ربطی به برآوردن نیازهای ابتدایی و ضتتروری
مادی ندارد .عزیرا هرگاه قبیلهای به نیروی عصتتتبیتت خایش به برخی از پیروزیها نایل
آید ،بههمان میزان بهوسایل رفاه دست مییابد( .همان .)267:
اما باید تاجه داشتتت که این هدف ،یعنی پادشتتاهی ،با کاشتتش آدمی و با آفرینش او
پدید میآید .این آدمی استت که با میل به پادشتاهی و بر قرار کردن آن ،جهانی میآفریند
کته بتا جهتان طبیعی تفتاوت دارد و از تنگنتاهتای آن خالصت تی میجایتد .از طرف دیگر
ابنخلتدون این ست تیر را نته برای قامی متفکر و اهتل یقین کته برای نزدیتكترین آنتان بته
طبیعت و به تعبیر او وحشتیترینها بهکار میبرد .آدمی در پایینترین مراتب خاد به ستبب
میل به غلبه و احستاس نقصتان از فرودستت شتدن ،به ستای پادشتاهی میرود و بدینستان
وارد دروازههای شتهرنشتینی و حضتارت میشتاد .بدینستان عصتبیت سترآغاز ورود انستان به
فرهنگ انستانی و جهان انستانی استت در مقابل عالمی که آفریدة خداوند استت و چنان که
در ادامه خااهیم گفت ،فهم روابط متکثر و فراوان آن از دسترس بشر به دور است.
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 :چنانکه از اشتارات به آغاز و انتام عصتبیت معلام خااهد شتد ،ذهن ابنخلدون در
این مرحله از بحث میان زنتیرة طبیعت ،نژاد ،عصتبیت ،معاش به واستطة شتتر ،شترافت و
پادشتاهی در رفت و آمد استت .اما روشتن کردن تضتمنات این زنتیرة به ظاهر بدون ربط،
که شتتامل برخی از مهمترین عناصتتر فرهنگی عربی استتت ،کلید نزدیکی ما به اندیش تة
ابنخلدون و طرح مستتئلة فرهنگ و دیگری در اندیش تة او استتت .اندیش تة ابنخلدون در
اینجا صتراحت دارد و او نشتان میدهد که به مستئلة دوری از طبیعت تاجه داشتته استت و
این افق استت که ذهن او را در میان زنتیرة یاد شتده جهت میداده استت .قبیلة بدوی،
هستهای مستقل است که میل به در خاد بسته بادن دارد .اما این هستة مستقل بدوی به
دنبال گشتایشتی به یك فضتای تلطیف شتده استت .احستاس تعلق به بشتریت آدمی را از
ستطح معاش و زندگی طبیعی فراتر میبرد .آدمی به واستطة عصتبیت وارد فضتایی میشتاد
که به واستطة صتار اخالقی مانند شترافت (که از طرفی میل به بازشتناستی نیز هستت) قاام
مییتابتد .این مستتتئلته بته ناعی اولین مرحلتة دوری از طبیعتت و زنتدگی طبیعی از نظر
ابنخلدون استتت .پ از این مرحله آدمی وارد فضتتای رفاه و تنآستتایی خااهد شتتد.
بدینستان در اینجا هم نحای حرکت در اجتماع بشتری مشتاهده میشتاد و هم میتاان
در اینجا مستئلة مستافت را مطرح کرد .به تعبیری شتهرنشتینی از مرحلة بدویت نستبت به
طبیعت دورتر استت .این به نحای صتریح نشتان میدهد که ابنخلدون ستیر فرهنگ را
ستیری در جهت دوری از طبیعت میدانستته و عصتبیت پدیدهای اجتماعی استت که درستت
در این راستا اجتماع بشری را پیش میبرد .این در مقابل هم نهادن عالم انسانی و طبیعت
از جملة مااردی استتت که ذهن ابنخلدون هنگام بحث از عصتتبیت و بدویت مدام به آن
رجاع میکند که خاد از مهمترین مؤلفههای فلسفة فرهنگ است.
ج :ابنخلدون در مقدمه فصلی را نیز به عخلیقة .طبیعی قام عر اختصاص میدهد.
او اعرا را قاصتتر از دستتترستتی به امار کمالی میداند و آنان را مقتصتتر به ضتتروریات
میداند .او در این قام نشتانی از عمران و شتهریگری شتهریان نمیبیند و خانه و لباس
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آنها را از اشتیاء طبیعی میداند که عمدتاً با هدف قرار گرفتن در ستایه استت و نه ماوراء
آن (ابنخلدون .)193 :2005 ،وی در ادامه قام عر را بهواستطة وابستتگی به شتتر ناگزیر
از زندگی در بیابان و کاچ نشینیهای دشاار میداند و بدینسان برخی از قبایل آنان را به
جاناران وحشی نزدیك میبیند.
به نظر میرستتد این اشتتارت ابنخلدون برای دریافت این نکته کافی باشتتد که تمدن
برای او هم به معنای دور شتتدن از طبیعت و گذار به ستتای امار کمالی و امار مرباط به
رفاه و آسایش و به تعبیری دیگرگذار به جهانی ساخته و پرداختة انسان است و هم اینکه
در هر مرحله از ستیر فرهنگ ،بشتر در افقی میاندیشتد که همان افق قام استت .به تعبیری
در مرحلة بدویت ،ذهن بدویان به ستبب ناع معاش و میزان نزدیکی آنان به طبیعت صترفاً
متاجه ضتروریات استت و این باز عصتبیت استت که به تدریج افق ذهن آنان را به ستمت
پادشتاهی و رفاه شتهری میکشتاند .بدینستان استت که ذهن ابنخلدون از مستیر تاجه به
نستبت شتهریگری و حضتارت و فرهنگ به طبیعت ،عصتبیت را به عناان مرحلهای میانی
طرح میکند که پلهای به ستتمت جهان انستتانی تام و تمام استتت .به تعبیری عصتتبیت و
دیگری دشتمن ،برای رفتن به ماوراء زندگی طبیعی ضترورت کامل دارد و انستان به خادی
خاد و به صتتترف زندگی در اجتماعی از همناعان از ستتتطح زندگی طبیعی فراتر نخااهد
رفت.
پ از این سته بیان باید در انتها دو نکته را برای این بخش متذکر شتایم .اول اینکه
در اینجا شتاید بتاان گفت که چان عصتبیت پدیداری استت که از یك جهت روح انستان
را از تفرّد خارج میکند و به او احستتاس تعلق به بشتتر میبخشتتد و از طرف دیگر ،این
مفهام خاد را به نحا ابژکتیا در روابط نژادی ،پیمانهای قامی و دینی ،احترام به شتتیاخ
و احستاس شترافت و حقارت قامی متتلی میکند ،پ شتاید بتاان آن را پدیداری دانستت
که جامع وجاه ابژکیتا و ستابژکتیا فرهنگ استت و بدینستان تلقی ابنخلدون را به منظر
هگلی نزدیك دانست ،منظری که در آن قرار است به ورای دوگانة ساژه و ابژه ارتقاء پیدا
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کنیم .گرچه این تلقی بنا به آنچه که گفتیم به ظاهر چندان بیربط نیستتت ،اما باید تاجه
داشتتت هیچگاه ابنخلدون ستتعی نمیکند با طرح مستتئلة ستتاژه و ابژه ،تعارضتتات و
دوپارگیها را بهلحاظ ذهنی آشتتی دهد .او همچنانکه خااهیم گفت حتی به مفاهیم کلی
ذهنی نیز حمله میکند و به هیچرو برای آنها اصتالتی قائل نیستت .این تاصتیف ،مطابق
تفستیر ناصتف نصتار استت که ابنخلدون را در زمرة متفکرانی میداند که ماجاد را تحت
نظامهای پیشتین اندیشته مطالعه نمیکنند .همااره در ذهن ابنخلدون میلی به ستای خاد
اشت تیتاء وجاد دارد و گایی او مفتاهیم ذهنی را بته هیچرو دارای حرکتت و حیتات نمیدانتد.
عالم پر از جنگ و تغییر مغر را صتتترفاً باید با نگاهی تیزبینانه از وجاه حست تی و مادی
زندگی و عمران مردمان پیگرفت .کاربرد وستیع لغات عالشتعر .و عالابر .و عالشتتر .و
عالطین .و عالحتتارة غیر منتتدة .و عالبقرع و ع االبتل .و  ...نشتتتان از تاجته بی حتد و
حصتتتر او برای تاصت تیف و دوری از مفهام دارد .پ نمیتاان ابنخلتدون را واضتتتع
تفکیكهایی دانستت که ناظر به مفاهیمی استت که قرار استت حرکت و تضتاد عالم واقع را
در عالم مفهام هم پیگیری و حل و رفع کند.
دوم اینکته بتایتد در اینجتا بته تمتایز مهم میتان مفهام جتامعته 6و فرهنتگ در انتدیشتتتة
ُصتتبَة و عصتتابة در زبان عربی به هر گروهی اعم از انستتان و
ابنخلدون اشتتاره کنیم .ع َ
حیاان اطالق میشتتاد و عصتتبیت میان اقاامی استتت که میان آنان ح همبستتتگی
برادرانه وجاد دارد .آنچه ممکن استتت در اینجا ستتریعاً به ذهن متبادر شتتاد تمایز میان
 Gemienschaftو  Gesellschaftاستتت .ستتید عباس معارف اصتتطالح اول را
معتادل امتت و اصتتتطالح دوم را معتادل جمتاعتات متدرن و بته تعبیر او متشت تکتل از طبقتات
متخاصتم میداند (معارف .)20 :1383 ،ریشتة این تفکیك به تانی  7باز میگردد که وبر
نیز هر دوی این مفاهیم را با اندکی ویراستت در شتکل آلمانی آنها بهکار میبرد و تعریف
میکنتد .او مفهام  8 Gemeinschaftرا در کتتا اقتصتتتاد و جتامعته چنین تعریف
میکنتد :عیتك رابطتة اجتمتاعی را میتاان اشتتتتراکی نامیتد ،تا زمانی و تا بدانتا که نظم و
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ترتیتب معتاملتت اجتمتاعی (چه در ناع روابط تك افتاده ،چه در ناع روابط تقاطعی و یا ناع
نا ) بر تعلق عاطفی مشتتترک همة طرفهای رابطه ،ابتناء داشتتته باشتتدWeber, ( .
 .)1922: 21اما مفهام مقابل را مرباط به جامعهای میداند که نظم درونی روابط ماجاد
در آن بنتا بر تعتامتل در دایره منتافعی استتتت کته بته لحتاظ عقالنی و غرضورزانته انگیختته
شتدهاند ()ibid: 21؛ اما نکتهای که در اینجا باید به آن تاجه داشتت این استت که اوالً
وبر همتة جاامع را ترکیبی از این دو میدانتد (و جتامعتة بتدوی مارد نظر ابنخلتدون نیز بته
ستبب وجاد روابط مبتنی بر معاش ترکیبی از هر دوستت) و از طرفی جامعة اشتتراکی را با
خصاصیاتی تعریف میکند که ناشی از انسان شناسی ،روان شناسی و نژاد شناسی و علم
اقتصتاد مدرن استت .)ibid: 22( 9با این اوصتاف میتاان نتایج زیر را در این رابطه فرا
گفت:
الف :بته حمتل شتتتایع و بته لحتاظ مصتتتداقی جتامعتة متدنظر ابنخلتدون بست تیتار بته
 Gemeinschaftنزدیك استتتت اما بهلحاظ حمل اولی نمیتاان به آستتتانی گفت که
ذهن ابنخلتدون از چنین تفکیتكهتایی مطلع باده استتتت .چنین ادعتایی نیتازمنتد تطبیق و
مقایستة مفصتل آراء انستانشتناستانة ابنخلدون و مقایستة آن با آراء مطرح شتده در این با
در آنتروپالاژی و روانشتناستی مدرن استت .تا قبل از انتام چنین تطبیقی مستلم استت که
آنچه برای ما در اینجا مهم استت بحث در مقام حمل اولی استت و تطابقهای یاد شتده
در مقام حمل شایع فائدهای برای نزدیك شدن به تلقی ابنخلدون ندارند.
 :چنانکه از آراء ابنخلدون در این بخش مشتخ شتد ،باید گفت که ابنخلدون از
یكطرف همچنان در ستتنت ارستتطایی جامعه را امری مکتفی بالذات میداند و از طرفی
دیگر از نظر او این فرهنتگ استتتت کته میتل بته امری فراتر از جتامعتة بتدوی دارد و بتهدنبتال
تنآستایی و رفاه استت .به تعبیری ابنخلدون فرهنگ را در مقابل جامعة بستتة بدوی قرار
میدهد و بدینستان ناعی نارضتایتی از وضتع ماجاد در انستان بدوی به ستبب فرهنگ
پدید میآید .باز به تعبیری دیگر ابنخلدون دقیقاً بستته بادن جامعه را در مقابل گشتادگی
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فرهنگ به ورای اوضتتاع ماجاد قرار میدهد .این یکی از درخشتتانترین جلاههای تفکر
ابنخلدون استت که تا کنان به دلیل غلبة نگاه جامعهشتناختی از دید مفستران ابنخلدون
پنهان باده استت .10این مستئله بیش از آنکه ابنخلدون را به ارستطا نزدیك کند ،او را به
روستتا و فروید و مفهام ناخرستتندیهای تمدن نزدیك میکند(( .این تفکیك به وجهی
دیگر تاستط یاستورس نیز مطرح میشتاد .عیاستورس جامعة بنیادی یا  Communityرا
جامعهای میداند که با تحال تاریخی پدید آمده ،رشتد کرده و شتکل گرفته استت .دارای
آدا و رستام ،گذشتتهای خاص و در نتیته یگانه؛ یعنی متفاوت با جامعههای دیگر استت
و همااره به گذشتتة خاد بستتگی و دانستتگی دارد ولی جامعة ستاختگی 11یعنی جامعهای
که میتااند برنامهریزی و ستاخته شتاد ،گذشتتهای ندارد که به یاد آورد ،یگانه و تاریخی
نیستتت( .نقیب زاده .)210 :1393 ،تأمالت یاستتورس مبتنی بر تأمل روی بر هم خاردن
آرامش و یگانگی جاامع گذشتته و گستیختگی جامعة مدرن استت .اگر از این منظر بنگریم
ابنخلدون نیز در فصتالی از مقدمه که جامعة بدوی را با تأکید روی یگانگی و همبستتگی
و نیرومندی روحی به خیر نزدیكتر میداند ،نشتتتان میدهد که تلقی او تا حدی به تلقی
یاسورس هم شباهت دارد)).
 .3–1ابنخلدون این تعابیر دوگانة خاد از عصتبیت را با تاجه به دین نیز بیان میکند.
ابنخلدون دین بدویان را دینی به جان آزماده میداند ،یعنی دینی که همچنان که آرزوی
دینداران استتت تا اعماق جان آدمی رستتاخ میکند و ایمانی شتتگرف و در پی آن قدرتی
شتتتگرف بتهبتار میآورد .دین در این مرحلته بته تعبیر ابنخلتدون وجهته و جهتت حیتات روح
آدمی را تنهتا متاجته حق میکنتد و بتدینستتتان هیچ گروهی در برابر اینتان یتارای مقتاومتت
نخااهد داشتتتت (ابنخلدون .)303 :1388 ،در ادامه ابنخلدون فرمانهای شتتترعی را در
مقتابل فرمانهای عرفی مینهتد و معتقتد استتتت دینداران در زمانی که هناز شتتترع جنبتة
صتتناعت و دانش به خاد نگرفته باد ،رادع و وجدانشتتان از درونشتتان بر میخاستتت در
حالیکه فرمانهای عرفی صترفاً بهواستطة اجبار بیرونی قابلیت اجرا دارند (همان.)239 :
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در واقع ابنخلدون با این نظر خاد اصتل دین را به درون آدمی میبرد و اصتل را بر ایمان
دینی و عبادت خداوند با قلب قرار میدهد .در اینجا ظهار و بروز دین در ستطح نهادها و
آدا و رستتام اجتماعی نه تنها مدنظر نیستتت ،بلکه شتتاید همچان ضتتعف و فتار دین و
سنگاارگی ناعی جریان عظیم نیروهای درون آدمی نگریسته شاد (در اینجا با حرکتی از
Gemeinschaftبه ستای  Gesellschaftمااجهیم) .بدینستان طرح مبحث وجدان
درونی و نیرومندی دینداران در آغاز نهضتت دینی ،نمایانگر بعدی از دین بدوی استت که
به واستطة آن ،آدمی با دیگران احستاس یگانگی و همبستتگی میکند .در واقع وجدان و به
تعبیر ابنخلدون عرادع .درونی ،همان احستاس یگانگی با افراد خادی استت که در قالب
احترام به نیاکان و یا پیر و یا حاکم دینی خاد را نمایان میکند .قابل تأمل استتت که این
وجدان درونی ذاتی انستتان نیستتت و گایی در طال ستتیر جامعه بدوی آدمیدارای این
وجدان و رادع میشاد .بدین ترتیب ،با تاجه به آنچه در اوایل مقاله راجع به رابطة فلسفة
فرهنگ و فطرت انستان گفتیم ،متاجه خااهیم شتد که ابنخلدون وجهة رو به حق انستان
را آفریتدة فرهنتگ میدانتد .امتا از طرف دیگر بتایتد این نکتته را نیز متدنظر قرار داد کته دین
بتدویتان ،بته جنتگ نیز متدد میرستتتانتد .بته تعبیری اگر در مرحلتة بتدویتت جنتگ و کشت تتتار
ضرورت دارد ،دین نیز در این مرحله چیزی جز مددکار جنگ نیست .به عبارتی ابنخلدون
دین را صتترفاً در نستتبت با ستتایر اجزاء فرهنگ مد نظر قرار میدهد و دستتتکم در این
مرحله از ذهن ابنخلدون دین بهعناان منبع حقائق یا هدایتگر بشتتتر به نحا فراتاریخی
مد نظر نیستت .دین تغییری در مناستبات بستته و مملا از جنگ بدویان ایتاد نمیکند .هر
چه هستت ستیر بشتر از بدویت به حضتارت استت و هر پدیدة دیگری ذیل این ستیر قرار
میگیرد.
در انتهتای این بخش بتایتد گفتت کته بتا نگتاهی بته نگرة ابنخلتدون دربتارة بتدویتان متاجته
خااهیم شتد که ابنخلدون در مرحلة عصتبیت و دین بدوی بخشتی از استاستیترین مباحث
فلستفة فرهنگ را مطرح میکند و در عین حال در سترتاستر نگاه او به بدویان این جنگ و
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نزاع استتت که صتتارت غالب را دارد .فرهنگ در ستترآغازهای خاد از دل نزاع و جنگ به
پیش میرود و گرچه بارقههایی از تلطیف و ح بشتریت در آن بهچشتم میخارد اما این
مرحلتة ستتترتتاستتتر نزاع بتدویتان مرحلتهای گتذرا برای تلطیف و واالیش نهتایی فرهنتگ در
مرحلة حضتتارت خااهد باد .بدینستتان میتاان در اینجا گفت که ابنخلدون فیلستتاف
جنگ استتتت و دربارة لاازم جنگ میان آدمیان به تحقیق میپردازد .البته جنگ در اینجا
میتاانستتت همچان مرحلهای برای وقاف آدمی به تناهی خاد و مشتتاهدة قدرت تاریا
بدل شتاد ،اما وقاف به تناهی برای ابنخلدون از مستیری دیگر صتارت میگیرد که به آن
اشاره خااهیم کرد.
 .2بخش دوم :ابنخلدون و کثرتانگاری فرهنگی
 .1-2ابنخلدون به مثابۀ فیلسوف صلح
با تاجه به برخی فصتتال مقدمه مشتتاهده میشتتاد که ابنخلدون به کثرتانگاری نیز
میاندیشتیده استت و بدینستان بنیانهایی برای صتلح در ذهن او وجاد داشتته استت .به
تعبیری ابنخلدون در مراحلی از اندیشة خاد در مقام فیلساف ،دیگری را تصدیق میکرده
و او را بهرستمیت میشتناخته استت .برخی از مباحثی که در اینجا مطرح میشتاد ،مد نظر
برخی از مفستران ابنخلدون نیز باده استت اما بهنظر میرستد این مفستران گاه به ستبب
تداعیهای بیش از حد بین آراء ابنخلدون و متفکران مدرن از درک چشتتتمانداز او غافل
شدهاند .در این بخش نشان خااهیم داد که چگانه ابنخلدون بصیرتهای فلسفی الزم را
برای نگاه کثرتانگارانه به عالم انستانی داشتته استت و آن را بهکار میگرفته استت .ابتدا
نظرات او را در اینباره تاصیف میکنیم و سو به برخی نتایج و انتقادات میپردازیم.
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 .2-2حدود آدمی از منظر ابنخلدون
 .1-2-2حدود طبیعی فرهنگ
ابنخلدون در همان اوایل مقدمه ستخن خاد دربارة انستان و تناع فرهنگ را با تاجه
به جستم انستان و نستبت آن با طبیعت بیان میکند و بهعبارتی دیگر به عقیدة او ،اولین
محدودیتی که برای آدمی پیدا میشتتتاد ،محدودیت طبیعی استتتت .میتاان در این با
تحلیلی از ابنخلدون دربارة چرایی برخی آدا و رستام ستیاهپاستتان را مثال آورد .وی در
اینباره با تاجه به نظریة مزاج در پزشتکی قدیم ستعی دارد که این آدا و رستام را تحلیل
کند .وی در این با میگاید :عستتبکی و ستتبكستتری و شتتادی و طر بیاندازه را هر
ک در ستیاهواستتان دیده استت .آنها شتیفتة رق و پایکابیاند و هر ستاز و آهنگی آنان
را به رق و طر وا میدارد و در همتة جهان به ابلهی و حماقت ماصتتتافاند( .همان:
 .)256ابنخلدون در ادامة بحث خاد ستعی در تاجیه معقال این پدیدار انستانی دارد و این
خصتیصتة ستیاهواستتان را به دلیل گرمی مزاج و رطابت بیاندازة این کشتارهای آفریقایی
و بدینستتان گستتترش ستتریع روح حیاانی در بدن آنان میداند (همان .)157 :در ادامه
میتاان مشتاهده کرد که ابنخلدون تغیرات آ و هاایی را صترفاً ماجب تغییرات عرضتی
نمیدانتد ،بلکته در فصتتتلی بتا عناان عدر اقتالیم معتتدل و منحرف و تتأ یر هاا در رنتگهتای
بشتر و بستیاری از کیفیات و حاالت ایشتان ،.به صتراحت بیان میکند که جستم آدمی و
شترایط محیط طبیعی او ممکن استت عالوه بر تأ یر بر آدا و رستام فرعی ،باعث خروج
از حیطة انستانیت بهطار کلی نیز بشتاد .وی در این با میگاید :ع ...دربارة بستیاری از
مردم (نااحی غیر معتدل) نقل میکنند که آنها در جنگلها و غارها بهسر میبرند و علف
میخارند و مانند وحشتیان با هم الفت ندارند و یکدیگر را میخارند و صتقالبه (استالوها)
نیز بر همین خایند و علت این است که چان این گروه از اعتدال دورند ،طبیعت مزاجهای
ایشتان به سترشتت جاناران بیزبان نزدیكتر استت( .همان .)151 :وی درجایی دیگر در
با برخی اقاام که آنان را لملم مینامد ،میگاید :عدر ماورای سرزمین آنان یعنی جنا
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آن ،عمران معتبری وجاد ندارد  ...چه بستا که برخی یکدیگر را نیز بخارند و این اقاام در
زمرة بشتر نیستتند( .همان .)100 :چنانکه مالحظه میشتاد ،ابنخلدون شترایط جستمی را
در اصل انسانیت دخیل میداند.
این اندیشه بدون شك از وجاه بدیع و بیسابقة اندیشة ابنخلدون در دنیای قدیم است.
هامر – پارگشتال در اوایل قرن نازدهم بدین سبب ابنخلدون را عمنتسکیای عر .
میخااند ( .)Gates, 1967: 416روزنتال نیز معتقد باد که هنگامی که اروپاییان در
قرن نازدهم در پژوهش دربارة اندیشة ابنخلدون به ترکها پیاستند ،متاجه شدند برخی
از اندیشههای ماجاد در جهان غر همچنان هم بدیع نیست و دستکم به صارت
خامدستانه در اندیشههای ابنخلدون ماجاد بادهاند ( .)ibid: 416حتی وارن گیت
احتمال میدهد که اندیشههای ابنخلدون به واسطة آ ار شاردن به منتسکیا منتقل شده
باشد ( .)ibid: 416در اینجا باید ذکر کرد که تأ یر آ و هاا بر انسان در ضمن برخی
حکمتهای پیشاایان دینی هم آمده باد ،اما ابنخلدون برای اولین بار این مفاهیم را به
صارت جدی دربارة عمران و اجتماع بشری مطرح کرد .اما آنچه برای ما در اینجا مهم
است نه تأکید بر جنبة بدیع اندیشههای او یا ربط او به منتسکیا ،بلکه ناع بهکارگیری این
اندیشه تاسط ابنخلدون در راستای تأمل دربارة فرهنگ است .این تأ یر ،به یك معنا
تصدیق تکثر است چرا که به سادگی به این معناست که آ و هاای مختلف زمین
فرهنگهای مختلف را پدید خااهد آورد و این یکی از حدود عمل انسان در فرهنگ خااهد
باد .اگرچه ابنخلدون در تببین این بخش از نظرات خاد قائل به مراتب نیز هست و عاعدل
العمران .را اقلیم چهارم میداند و بقیة عمرانها را به نسبت دوری و نزدیکی به چنین
میزانی ،دور و نزدیك از اعتدال میداند اما این مسئله به هیچ وجه مانع آن نیست که
ابنخلدون تکثر این فرهنگها را مالحظه نکند .او ذیل عمران معتدل ،فرهنگهایی از
ایران گرفته تا روم را مد نظر قرار میدهد و آنها را معتدل میداند .به تعبیری در اینتاست
که ابنخلدون به واسطة اندیشه خاد دربارة آ و هاا کثیری از فرهنگهای دینی و غیر
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دینی را عمران محسا کند و برای اعتدال آنها نشانهها و مبانیای غیر از ارزشهای
فرهنگ خاد در نظر میگیرد .چنین مسئلهای بدین معناست که ابنخلدون باز هم در ضمن
بحث خاد از تأ یر آ و هاا بر اندیشه و فرهنگ بشر ،به مسئلة نقطة آغاز انسانیت به تفکر
میپردازد؛ یعنی به منطقة الفراغی که فارغ از داشتههای فرهنگ خاد بتاان در آنجا هر
آنک که انسان است را مشاهده و نظاره کرد.
 .2-2-2حدود عقل آدمی
از دیگر مااردی که ابنخلدون در آن بر حدود آدمی تأکید دارد ،عقل استتت .چنانکه
پیشتتر به اختصتار نقل کردیم ،ناصتف نصتار ابنخلدون را به واستطه اندیشتههایش در با
عقتل نظری جزو واقعگرایتان قرار میدهتد ،یعنی کستتتانی کته ماجاد را تحتت نظتامهتای
پیشتینی و تحلیلی اندیشته قرار نمیدهند (نصتار .)47 :1366 ،اصتاالً دیدگاه ابنخلدون در
با عقل همااره ناظر بر پیچیدگی جهان طبیعی و انستتانی و محدودیت عقل استتت .به
تعبیری ابنخلدون همااره تترید عقل را در برابر جایگاه انضتتمامی ماجادات منفرد عالم
طبیعی قرار میدهد.
ابنخلدون بحث خاد را در این با با نکتهای مهم آغاز میکند و آن اینکه هستی در
دایرة ادراکات انسان نمیگنتد .به عبارتی ادراکات انسان بر هستی و طبیعت محیط نیست
و قدرت هضم غنای آنها را ندارد و بدینسان فالسفه را کسانی میداند که گمان کردهاند
که کل عالم وجاد ،چه حسی و چه ماورای حسی ،را میتاان به واسطة نظرات عقلی ادراک
کرد (ابن خلدون،1388 ،ج  .)1088 :2از اینرو ابنخلدون همچان یك نقاد عقل ظاهر
میشاد .وی در ادامه میگاید که وجاد نزد هر ک منحصر به همان چیزهایی است که
به مشاعر خایش در مییابد و فیالمثل نزد کر کلیه شنیدنیها از درجة وجاد ساقط است
(همان .)936 :نقد ابنخلدون در این با با تعمق در مفاهیم کلی و معقاالت انیة فلسفی
ادامه مییابد .خالصة سخن او در این با چنین است که مفاهیم کلی ،روگرفتی از طبیعت
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هستند که غنای تمام واقعیت را در خاد منعک نمیکنند؛ به عبارتی عالم جایگاه تفردها
و تشخ ها و جزییهاست که هر کدام با دیگری از حیثی تفاوت دارند و مفاهیم کلی از
نشان دادن این معنا ناتاانند (همان .)1092 :در واقع ابنخلدون معتقد است که واقعیات در
ماهیات منعک میشاند اما به صارتی ناق  ،لذاست که او در بخشی از مقدمه تمثیل
شناگر نزدیك به ساحل را برای سیاستمداران بهکار میبرد و آنان را دعات میکند که از
جهان انضمامی دوری نتایند و به معقاالت اول و تصاویر شبیه به عالم طبیعت مانند
تصاویر خیالی ،تکیه کنند (همان .)1148 :بدون شك این مسئله به لحاظ فلسفی تضمنات
بسیاری خااهد داشت اما آنچه در اینجا به بحث ما مرباط است صرفاً تاجه ابنخلدون به
حدود انسان است .هیچ انسانی نمیتااند با اتکا به کلیات و مفاهیم ذهنی و بدون تاجه به
جهان انضمامی پیشرو جامعه را سامان دهد .در اینجا راه برای شیاههای مختلف ادارة
جامعه باز میشاد .این نگاه در انستامی کامل با روحیة کثرتانگار ابنخلدون است که در
قبل به آن اشاره کردیم.
 .3-2-2دين و مسئلۀ صلح
چنانکه گفتیم طرح ماضتاع جنگ میان خیر و شر ،یکی از آمازههای ادیان ابراهیمی
استت و ابنخلدون نیز در این مارد تلقی خاص خاد را دارد .ابنخلدون از سته ماضتع ستعی
در جمع عقیده به دین و کثرت فرهنگها میکند .تاجه به این ماضاعات از آنرو اهمیت
دارد که در آن شتاهد اولین ماضتعگیریهای یك وجدان مسلمان در برابر دیگری هستیم.
آنچه در اینجا تاجه بدان اهمیت دارد این است که این وجدان مسلمان ،یعنی ابنخلدون،
سعی در حفظ داشتههای خادی در عین نگاه به دیگری دارد.
کثرت علام وضتتعی (یعنی علامی که شتتالادة آنها وحی الهی یا ستیرت و احتیاجات
یك قام استتت) :اگرچه برخی تعابیر ابنخلدون در با دین معطاف به عصتتبیت باد ،اما
تعابیر وی در اینجا معطاف به کثرتگرایی فرهنگی استت .ابنخلدون در اوایل مقدمه به
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هنگام ستخن گفتن در عاامل قاام عمران بشتری ،برهان فالستفه دربا دین را ناظر به
ضتتترورت حکامتت از دیتدگتاه اینتان میدانتد (ابن خلتدون ،1388 ،ج  .)80 :1وی در ادامته
معتقد استت که از ضترورت حکامت نمیتاان چنین برداشتت کرد که باید شتخصتی صتاحب
شریعت ،جامعه را اداره کند ،چرا که مشاهده میشاد که زندگی بشر بدون آمدن پیامبرانی
هم ممکن استتت (همان .)80 :چنین ستتخنی از جانب ابنخلدون جاازی استتت برای این
عقیده که اگر بشتر به کار ستامان و نظم امار خاد میپردازد ،این نظم و ستامان انحصتاراً
نباید تحت شتتتریعتی خاص باشتتتد .برای دریافتن اهمیت نظرگاه ابنخلدون ،باید به این
نکته تاجه داشتتت که دینداران عماماً عقیده دارند که دین همبستتتة تکامل آدمی استتت.
چنین دیدگاهی عمالً در زمینة دیدگاهی متافیزیکی نستبت به انسان شکل میگیرد که در
آن بشتر ،واحد استت و معنی واحد دارد و در عینحال ترکیبی از جستم و روحی آلاده استت
که قرار استت به واستطة دین ،از آلادگی رها شتاد و عمالً طرح مستئلة دین ،بدینستان،
منتر به طرح مبحث استتاستی طهارت در نظام دینی میشتتاد (که البته باید ذکر کرد که
این بیتان ،طنینی مست تیحی دارد) .بته تعبیر غزالی :عکتار آدمی عظیم و خطر وی بزرگ
استت و صترفاً به واستطة متاهدت استت که روح آدمی از صتفات بهیمی پاک میگردد و
این استاستیترین هدف دین و شتریعت استت (غزالی ،1383 ،ج .)4 :1اگر چنین بیاندیشتیم
فرهنگها و اقاامی که دینی غیر از دین ما دارند ،از استتاستیترین داشتتتة ما محروماند و
بدینستتان راهی برای رس تیدن به ستتعادت حقیقی نخااهند داشتتت .با تاجه به این نکته
متاجه خااهیم شتد که که نظرگاه ابنخلدون در اینجا نه تنها متاجه این مستائل اخالقی
نیستتتت بلکته حتی اگر دین را صتتترفتاً دخیتل در ست تعتادت زمینی هم بتدانیم ،بتاز نظرگتاه
ابنخلدون اندکی فراتر استت و او به عمران بدون دین یا دستت کم بدون دین ما و علام
منقال متا هم میانتدیشتتتد .چنین نظرگتاهی نزدیتك بته چشتتتمانتداز فراتر از نیتك و بتد بته
معنای نیچهای آن استتت .به تعبیری ابنخلدون در اینجا گایی برای ارزشهای اخالقی
معنایی درونی و ذاتی قائل نیست .نیچه خاد در فراسای نیك و بد نقدی تند بر فیلسافان
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گتذشت تتته دارد و آنتان را متهم بته پیشفرضهتایی میکنتد کته همااره بتدان دچتارانتد و وی
میگایتد :عبرای بتازنمادن اینکته پر آ و تتا ترین متدعتاهتای متتافیزیکی یتك فیلستتتاف
چگانه پدید آمده استت کار درستت (و زیرکانه) آن استت که همااره نخستت بورستیم :این
فلست تفته (یتا این فیلستتتاف) در پی کتدام غتایتت اخالقی استتتت ( .نیچته.)33 :1375 ،
ابنخلدون عقیده به چنین چشتتم اندازی را در ناع نگاه خاد به علام وضتتعی نیز نشتتان
میدهد و معتقد استت که این علام بهطار مشتابه در میان همة ملل وجاد دارد و به تعبیر
محستتن مهدی "از آنجا که هدف علام وضتتعی عمل استتت ،ملل گاناگان همچنان که
زبان گاناگان دارند میتاانند قااعد عمل گاناگان هم داشتتتته باشتتتند" (مهدی:1390 ،
 .)100هر چنتد بتایتد گفتت کته مهتدی این قال را از جهتاتی دیگر نقتل میکنتد و متاجته
تفسیر خاد است و به آنچه که گفتیم التفات ندارد.
تفکیك میان شخصیت پیامبر از منظر دین و تاریا تاسط ابنخلدون :ابنخلدون در
یکی از فصال مهم مقدمه شخصیت پیامبر را از دیدگاه دین و تاریا تفکیك میکند و
دیدگاههایی بیسابقه را بیان میکند که ماجب تغییر دیدگاه یك مسلمان نسبت به سنت
دینی و شخ پیامبر و همچنین مسئلة فقه و فرایض میشاد .وی در تاضیح و تشریح
ناعی پزشکی خاص که در میان اعرا بدوی زمان پیامبر وجاد داشته است ،اشارهای مهم
به ماهیت عمل مشروع میکند و تعبیری جدید از مفهام سنت ارائه میکند و بدین سان
تعریف سنت دینی و عمل مشروع را به قال و فعل و تقریر پیامبر نمیپذیرد .وی در بابی
از کتا مقدمه این ماضاع را اینگانه مطرح میکند :ع طبی که در شرعیات نقل میشاد
به هیچ رو از عالم وحی نیست ،بلکه امری است که برای عر عادی باد و در ضمن بیان
احاال پیامبر (ص) (باید گفت) ذکر این طب از ناع آن احاالی است که در وی عادت و
جبلت باده است نه از جهت اینکه این امر بر این نحا عمل مشروع است ،زیرا وی (ص)
از اینرو مبعاث شد که ما را به شرایع آگاه کند ،نه بهخاطر این که تعریف طب یا دیگر
امار عادی را به ما بیامازد ،چنانکه برای وی دربارة تلقیح درخت خرما پیش آمد و آنگاه
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گفت شما به امار دنیایی خایش داناترید( .ابن خلدون ،1388 ،ج .)1034 :2در اینجا
ابنخلدون تعبیر مهمی بهکار میبرد که باید بیش از پیش به آن تاجه کرد و آن وجاد
ععادت .و عجبلت .در شخ پیامبر است که باید آن را متمایز از دریافتهای وحیانی
دانست .این ماضاع از آن رو مهم است که دیگر نمیتاان بنا به این نظر ،هر فعل پیامبر
را سنت تلقی کرد .به عبارتی در اینجا آنچه مرباط به جزیره العر است ،از آن چه مرباط
به آن نیست ،جدا میشاد و لذا میتاان بهطار کلی این مسئله را مطرح کرد که تفکیك
ابنخلدون تا چه حد بر مسائل و مطالب فقهی هم قابل اعمال است به تعبیری حدود
عادت و جبلت پیامبر تا کتاست و چه مااردی را در بر میگیرد اصل تفکیك یاد شده
نشان میدهد که ذهن ابنخلدون آمادگی تفکیك امار دنیایی و اخروی را دارد .داوری
اردکانی نیز معتقد است :عراقم این سطار در آراء ابنخلدون فقیه و قاضی مصر که کم و
بیش تحت تأ یر ابنرشد باده است حتی مقدمات جدا شدن صریح و قطعی عقل و دین و
دنیایی شدن تفکر را میبیند( .داوریاردکانی.12)65 :1379 ،
ابنخلدون و عقیده به منجی :ابنخلدون فصلی از مقدمه را به امر فاطمی (یا
فاطمی منتظر که منظار شخصی از اوالد فاطمه(س) است) و عقاید عامه در این با
اختصاص داده است .او عقیده به منتی را عقیدهای مشهار میان کافه اهل اسالم میداند
و مقصاد از آن را ظهار شخصی از خاندان پیامبر میداند که دین را تأیید میکند و ظهار
عدل بهواسطة اوست و مسلمین او را متابعت خااهند کرد .او پ از ذکر مفصل احادیث
ماجاد در این با و غار در جرح و تعدیل آنها و ذکر سخنان متصافه و عرفاً در این با
میگاید :عحقیقتی که باید بر تا ابت شاد ایناست که هیچ دعاتی خااه برای دین یا
سلطنت و پادشاهی به مرحلة عمل و کمال نمیرسد مگر در پرتا شاکت و سواه و عصبیت
 ...و ما در فصال پیشین با برهانهای طبیعی که نشان دادیم این امر را ابت کردیم( .ابن
خلدون ،1388 ،ج  .)639 :1وی در ادامه دربارة اعتقادات عامه دربارة منتی چنین میگاید:
آنان ابلهانی بیش نیستند که نه بهزیار خرد آراستهاند تا بدان رهبری شاند ،نه دانشی دارند
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تا از آن بهره گیرند .آنان منتظر زمان ظهار فاطمی هستند بیآنکه منتسب به خاندانی
باشد یا آنکه جایگاه درست آن را بدانند ،بهتقلید از شایعاتی که دربارة ظهار مردی فاطمی
در میان مردم منتشر است و چنانکه ابت کردیم به حقیقت امر آگاه نیستند (همان.)640 :
وی درچند صفحة بعد خاطرهای از استاد خاد آبلی ذکر میکند که دربارة مردی است از
خاندان پیامبر که برای جستتای فرمانروایی به مغر میآید و چان شاکت و جالل
حکامتهای مستقر را میبیند به اشتباه خاد پی می برد و ابنخلدون در ادامه میگاید :و
گفتار آن مرد نشان میدهد که وی بدین حقیقت آگاه و بینا باده است که کار فرمانروایی
جز در پرتا عصبیت و نیرویی که برابر با قدرت لشگری خداوندان قدرت هر عصر باشد
انتام نمی یابد (همان .)642 :بدینسان ابنخلدون نشان میدهد که عقاید خاد دربارة
عمران را به عقیدة پیروزی نهایی دین حق اعمال میکند و در هر صارت آنچه دربارة
عمران گفته است را در اینجا نیز تکرار میکند .به عبارتی فارغ از عقیدة او نسبت به اصل
مسئلة منتی (که بررسی آن ماضاع این مقاله نیست) ،او در اینجا نشان میدهد که
مؤلفههای اندیشة دینی را ذیل تأمالت فلسفی خاد دربارة عمران بازاندیشی میکند و در
اینتا برهانهای طبیعی 13در برابر عقاید دینی عامه میایستد و ابنخلدون به صراحت،
طرف برهانهای طبیعی خایش را میگیرد .این سخنان را شاید بتاان در راستای ناعی
عقاید اصالحی و مسائلی از این دست دانست اما آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که
سخنان ابنخلدون دربارة عقاید عامه دربارة منتی در واقع بیانگر این است که دین و
معاملت مردمان تحت سیطرة فرهنگ است و آدمی نمیتااند به ارادة خاد هر آنچه
میخااهد بکند ،به عبارتی تاریا دارای قدر و اندازه است و خروج از اینقدر و اندازه یعنی
نادیده گرفتن تمام بنیانهای طبیعی و فرهنگی عمل آدمی .بدینسان باز هم مشاهده
میکنیم که برای ابنخلدون دین در ذیل تأمل فلسفی و علم عمران و دیدگاه کلی او
نسبت به فرهنگ قرار میگیرد و او اصالت را به تأمالت خاد میدهد .به تعبیری میتاان
دید که تلقی ابنخلدون اصالتاً متاجه ظهار یك منتی ،آنچنان که به تعبیر او در میان
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مسلمین مشهار است ،نیست .او بازگشت مهدی فاطمی را مناط به بازگشت شاکت و
تألیف قلا به قام قریش میکند (همان )145 :و گایی این روند تاریا است که تعیین
خااهد کرد که چنین چیزی رخ خااهد داد یا نه.14
 .3نظر ابنخلدون راج به «ديگری» و مقايسۀ آن با انديشۀ مدرن بهطور
کلی
 .1-3آیا می تاان این نگاه ابنخلدون به دیگری را امری بدیع دانستت مصتلح معتقد
استت :ع در فرهنگهای ستنتی هناز تصتار قاطعی از فرهنگها وجاد ندارد .در فرهنگ
ستنتی تنها تصتار یك فرهنگ هستت ،فرهنگ همان استت که من دارم .در این فرهنگها
فرد هناز نمیتاانستته از داشتتهها و پنداشتتههای خاد فاصتله بگیرد( .مصتلح.)65 :1393 ،
اگر این قال را در نظر بگیریم آنگتاه میتاان دیتد کته ابنخلتدون تتا چته حتد از دیتدگتاههتای
ستنتی فاصتله گرفته استت .او نه تنها فرهنگ را صترفاً فرهنگ عربی بادیه نشتینی نمیداند
بلکه به عک در فقراتی از مقدمه ایران و مصتتر را فرهنگهایی میداند که هناز دانش
در آنها رونق دارد و او حتی نقل میکند که جهانگردان مغر  ،عقال شرقیان را از عقال
اهل مغر کاملتر میدانند (ابنخلدون .)879 :1388 ،بدینستان او دانشها و داشتتههای
دیگران را میستاید و فرهنگ مغر در زمان خاد را فرهنگی رو به انحطاط میداند.
 .2–3کارت روتگرز 15در مقتالتهای در بتا دیگری و بیگتانته از منظر فلست تفتة فرهنتگ
تاضتتیحات قابل تاجهی دربارة نگاه به دیگری در فرهنگ غر ارائه میدهد .وی معتقد
استت که تمدن ایران باستتان برای اروپا  ...با باغهای بهشتتی و لذات شتهای و بطنیاش،
یتك بیگانتة فرهنگی افستتتانکننتده باد .پ از آنکه استتتکندر کبیر به ایران حمله کرد،
تملتك فتاتحتانتة دیگری برای قرنهتا نحاة رابطتة جهتان غر بتا دیگری را تحتدیتد کرد.
بدین ستان از یك ستا دیگری که غیر قابل فهم باد ،باید ناباد می شتد و از ستای دیگر
امار جذا آن باید به تملك در میآمد .استتتثناهای این قاعده خروج و هترت قام یهاد
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و رابطة اودیستته با دیگری باد .همچنین جهان غر دارای استتطارة ارفئاس نیز باد که
پروای خطر نداشتتت و خاد را بی هیچ محافظتی در معرض تماس بیگانگان قرار میداد.
او میگذاشتتت تا بیگانه بماها بیگانه به او نزدیك شتتاد .این ناع نگاه هیچگاه وجه غالب
نگاه به دیگری در غر نشتتد .آنچه باد نگاه استتکندر باد که شتتاید به صتتریحترین وجه
تاستط هگل مفهامی شتد ،آنتا که او معتقد استت که هنگام شتناختن ،استاستاً باید چنین
باشتد که :عجهان عینی برابر ایستتاده را حتا بیگانگی از چهره برگیریم و خاد را ،چنان
که میگایند ،در آن بیابیم ،که همچنین بدین معنا نیز هستتت که امر ابژکتیا را به مفهام
راجع کنیم که درونیترین خاد ماست.)konersmann, 2012: 313, 314( .
اما ابنخلدون چنانکه دیدیم در مقام فیلساف ،کثرتانگار باد و دیگری را نه تنها
دشمن نمیدانست و بلکه روحیهای عاری از غرور قامی را نیز به نمایش میگذارد .در
آراء او هیچ نشانی از میل به غلبه و تصرف فرهنگهای دیگر مشاهده نمیشاد .وجاد
کثرت فرهنگها برای اندیشة او که عمران را نشان انسانیت میداند ضروری است .به
تعبیری اگر آبادانی و باغ ها و قصار و رشد دانش در مناطق معتدل ممکن باشد این برای
همة مناطق و فرهنگهایی که در این ناحیه قرار دارند بایستی که ممکن باشد .به تعبیری
هنگامی که حداقل شرط ممکن برای تشکیل عمران به وجاد آمد ،عمران شکل خااهد
گرفت و پیداست که این کمترین شرط ،ناعی دین و یا ارزشهای خاص یك قام با
مااریثی خاص نیست.
نتیجهگیری
 .1ابنخلدون ابعادی از فلستفة فرهنگ را مطرح میکند که شتامل ،واالیش فرهنگ،
تاجه به سترآغاز های انستانیت و حدود آدمی ابنخلدون تمامی این مفاهیم را بنا به فهم
جدیدی از انستان و رابطه او با طبیعت بدستت میآورد .ابنخلدون در این مقام به تفکرات
مطرح شتده در دوران مدرن از منتستکیا گرفته تا فروید نزدیك میشتاد ،گرچه که به نابة
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خاد تفاوتهایی جدی با آنان نیز دارد.
 .2ابنخلدون دیگری را در مرحلة بدویت دشتتتمن میداند ولی در مقام فیلستتتاف او
ستعی میکند با تأمل در حدود عقل و بازاندیشتی برخی مؤلفههای دینی ،کثرت فرهنگها
را در یابد .این به نابة خاد تعریف شتأن جدیدی برای فیلستاف نیز هستت ،فیلستاف به
معنی اهل تأمل و نه حاکم .به تعبیری این مسئله یادآور تمثیل جغد مینروای هگل دربارة
فیلستتاف استتت و ابنخلدون در جهان مملا از جنگ پیش روی خاد ،به التذاذی عقلی از
ماضع فلسفه به سبب درک و دریافت تکثر انسان دست مییابد.
 .3تلقی ابنخلتدون راجع بته دیگری فتارغ از وجاه اضتتتطرا آور و هراسانگیز آن در
دوران مدرن استت .فرانت کافکا نایستندة آلمانی از کستانی استت که در داستتانهای خاد
به وضتاح به این وجه از دیگری اشتاره میکند .دیگری در داستتانهای او مانند محاکمه،
مرماز ،هراسآور و ماجتب آزار استتتت و در ناشت تتتهای کاتتاه و یتك صتتتفحتهای بتا نتام
 Gemeinschaftمستئلة دیگری و بیگانه را به عناان امری مطرح میکند که مستتند
به هیچ پشتتاانهای در عقاید و مصتالح نیستت ،به تعبیری از نظر او بیگانه ذاتاً بیگانه استت
و خادی ذاتاً خادی .حتی این بیگانگی و خادی بادن مستتند به شتناخت یکدیگر نیستت.
طرح مستئلة عصتبیت در اندیشتة ابنخلدون به اینستان رادیکال و سترستختانه نیستت .او
همااره در مبتاحتث خاد ستتتعی در تبیین و تعلیتل این ماارد دارد و جنتگ میتان بتدویتان را
ناشی از صارت شرافت میداند نه ناشی از امری غریب و غیر قابل فهم.
 .4ابنخلتدون دین را در مرحلتة بتدوی همتاهنتگ بتا فرهنتگ میدانتد و دامنتة تتأ یر دین
را در حدود فرهنگ میداند .به تعبیری دین بدویان نیز در راستتای عصتبیت و رستیدن به
مرتبة عصتبیت فراگیر استت .از طرفی ابنخلدون دین را هنگام تأمالت فلستفی برای قاام
اجتماع ضتتروری نمیداند و با طرح مستتئلة تفکیك شتتخصتتیت پیامبر(ص) و انتقاد از
اعتقادات عامه دربارة منتی ستعی دارد تا با بازاندیشتی برخی مؤلفههای دینی ،راهی برای
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طرح مستئلة عاعدل العمران .بیابد .به تعبیری که در ابتدای مقاله نیز به آن اشتاره کردیم،
او دین و حازة عمتل آن را ذیتل فرهنگ تعریف میکند تا راهی برای چشتتتمانداز خاد باز
کند.
 .5در آخر اینکه او نشان میدهد که به انسان و جهان آفریدة انسان متاجه شده است
و این تغییر در نگاه به انسان او را از اسالفش جدا میکند و به نظرگاهی جدید میرساند
که با نظرگاههای متافیزیکی ما قبل خاد تفاوت دارد .دراینجا آدمی آفرینندة فرهنگ است
و گام بهگام از سطحی نزدیك و وابسته به طبیعت به سمت دوری از طبیعت و آفرینش
جهانی تلطیف شده ،که در آن هر چه هست نشان صنعت و کار انسانی دارد ،حرکت
میکند .این گسست ابنخلدون از اسالف خاد در زمینة نگاه به انسان ایتاد میشاد و
شامل قرار گرفتن در منطقة الفراغی است که در آن فارغ از داشتههای فرهنگ خاد دیگری
را مشاهده میکند و انسان آفرینندة فرهنگ و مظاهر فرهنگ در نظر گرفته میشاد.

پینوشتها
Andreas Hetzel

1

 2به معنای پرورش دادن و زمین را آماده کشت کردن که بنا به نظر زبانشناسان (همچان
دکتر حیدری مالیری در دیکشتنری آنالین خاد) از ریشتة پروتا هند و اروپایی Kwel
به معنای به اطراف رفتن و در اطراف چرخیدن استت و این نشتانگر این استت که این
کلمه در آغاز معنایی شتتامل از خاد بیرون رفتن و به اطراف و اکناف رفتن نیز داشتتته
است .حیدری مالیری معتقد است که واژة فرهنگ نیز در سرآغازهای خاد در زبانهای
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بتاستتتتتانی ایران ،همریشتتته بتا چر و بته چرا بردن استتتت (نتكand Heydari :
.)Malayeri
Freigestellte

3

 4یاری یکدیگر.
 5عالنعرة علی ذوی القربی .که به معنای نشان دادن غرور قامی است نسبت به خایشان
و نزدیکان.
Gesellschaft
F. Tönnies

6
7

 8به تعبیر دقیقتر .Vergemeinschaftung
 9او فیالمثل  Gemeinschaftرا دارای خصتاصتیاتی همچان روابط مبتنی بر عااطف
انفعالی ،شتتار و هیتانات جمعی میداند و نمانههای نا آن را برادری روحانی  ،روابط
اروتیك و جماعات ناسیانالیست و رفاقت میداند.
 10دیرک بائکر در راهنمانامة فلستفه فرهنگ به ویراستتاری کانرزمن ،فصتلی را به بررستی
مفهام  Gesellschaftاز منظر فلستفة فرهنگ اختصتاص داده استت و در آنتا بستته
بادن جتامعته را در مقتابتل گشتتتاده بادن فرهنتگ قرار میدهتد .بته تعبیری این فرهنتگ
استتت که اعتراض بر جامعه مستتتقر را میستتر میکند ( Konersmann, 2012:
.)212
society

11

 12داوری منظار خاد از دنیایی شتدن تفکر را این میداند که احکام و قاانین ،چه خبری و
چه انشایی و ماضاعه منشأ بشری دارد (همان.)66 :
 13منظار او از برهانهای طبیعی ،استتتدالل مبتنی بر ح و تتربه در مقابل برهانهای
صناعی است که مبتنی بر حدود و قیاسهای صاری هستند.
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 14باقر شتریف قرشتی از علمای شتیعی در کتا عحیاة المهدی :دراستة و تحلیل .عقیدة
ابنخلدون را قالی ستخیف و از ستر عداوت با اندیشتة شتیعی میداند این در حالی استت
کته برخی علمتای دیگر از جملته شت تیا کارانی العتاملی معتقتدنتد کته ابنخلتدون در انکتار
اصل مسألة مهدویت جزمیت پیدا نکرده است (نك :مهدویزادگان.)1389 ،
Kurt Röttgers

15
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