
تفکر اجتماعی در اسالمتاریخ 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه

1384انتشارات سمت 



علم در اسالم: فصل اول



علم در اسالم

خورد،میمچشبهگوناگونادیانومذاهبپیروانومختلفدانشمندانبیندراجتماعیتفکرات•
دانشمندان،اسالمدینتعالیمدرانسانزندگیاجتماعیبُعدبهتوجهبودنبرجستهبهعنایتباولی

وتوجهانشایآنان،اجتماعیتفکراتواندپرداختهاجتماعیمسائلبهجدیصورتبهمسلمان
3ص.استتأمل



موضع اسالم نسبت به علم

واقتلیمالکخداوندالجسم،والعلمفیبسطهزادهوعلیکماصطفاهاهللانشریفهآیهدر•
جسمیانمندیتودشمنان،باجنگدراسرائیلبنیازگروهیفرماندهیبرایراطالوتشایستگی

5ص.می داندویعلمیو
.استآمدهآنفراگیریبهترغیبمقامدروآگاهیوعلمویژگیهایبابدرنیزمتعددیروایات•

علومانواعهمةدربلکهندارد،دینعلمبهاختصاصیهیچروایات،ایندرشدهیادویژگیهای
5ص.داردجریان

انواعایرسدانند،میضروریوالزمرادینیعلومفراگیریآنکهعیندرنیز،مسلماندانشمندان•
6ص.دانندمیواجبخاصیشرایطدرومستحبنیزراعلوم



تیزی، علم نتیجه آنکه، نباید جهت دادن به علم دنیوی و اصالت دادن به سعادت اخروی را با علم س•
گریزی اسالم گریزی یا بی تفاوتی نسبت به علم دنیوی به هم آمیخت و از این مغلطه کاری، علم

7ص . را نتیجه گرفت



وضعیت علم در بستر اسالم

تحتنیزانانمسلمکهگردیدهسببدنیوی،علومجملهآنازوعلومبهنسبتاسالممثبتموضع•
7ص.دهندقرارخودهمتوجهةراعلمرشدوفراگیریخویش،دینیتعالیمتاثی

اسالمیمنفبرخوردوعلمبامسلمانانمخالفتبرشاهدیهیچتنهانهاسالمتاریخدرحال،هردر•
پایهوتأسیسبرکافیشواهدمقابلنقطةدربلکهندارد،وجودعلمشکوفاییرشدودانشمندانبا

8ص.شودمییافتمسلماناندانشمندانتوانایدستبهمختلفعلومگذاری
وانعنتحتتاریخیواقعهیکعنوانبهبرخیکهدروغیندستاویزیازتوانمیهمچنین•

آنررسیببهمطهریاستادمانندمحققانکهبرد،ناماند،کردهمطرحمصروایرانکتابسوزی
برایاریخیتمعتبرسندهیچکهاندکردهروشنوساختهمشخصراآنبودناساسبیوپرداخته

9ص.نداردوجودمدعاایناثبات



اسالم و علوم انسانی

:عالمه طباطبایی در این باره می نویسد•
تعالیمایةپکهاستدینییگانهو...مستقلموجودیعنوانبهجامعهبهتوجهمنادیاولیناسالم•

نادیدهارجامعهخود،ابعادازبُعدیوبخشهیچدرونهادهبنااجتماعیزندگیبرآشکاراراخود
10ص.استنگرفته



جامعهیاآوچیستاسالمیانسانیعلومباهاگزارهاینرابطة:کهاستمطرحسئوالایناکنون•
ازودمقصاصوالا هاست؟گزارههمینساختننظامداراسالمی،اجتماعیعلومیااسالمیشناسی
11صچیست؟اسالمیاجتماعیعلومیااسالمیشناسیجامعه



:نویسدمیگلدنرالوین•
هاییصهخصودهندمیسازمانپیشینیانمفروضاتحسببرراخودتحقیقاتشناسانجامعه•

خواهدغییرتهمشناسیجامعهآنهاتغییرباوداردمفروضاتهمینبهبستگیهمسناسیجامعه
استالزم،چیستشناسیجامعهاینکهدانستنوشناسیجامعههایخصیصهازآگاهیبرای.کرد

13ص.سازیممشخصجامعهوانسانبهنسبتراآنمفروضاتعمیقترین
یک«سائلم»ایشانتعبیربهیاهاگزارهمجموعبهراعلومتمایزوهویتبزرگ،ازمحققانبرخی•

آنوندردرموجودهایگزارهبهناظراسالمیشناسیجامعهدیدگاه،ایناساسبر.دانندمیعلم
14ص.است



15ص . تمایز بر اساس گزاره ها، تمایز جامعه شناسی اسالمی در دو محور یادشده را به دنبال دارد•
ایل آمد و در بر این اساس اینکه برخی می پندارند تنها با یک روش می توان به شناخت پدیده ها ن•

. امل استعلوم طبیعی و انسانی آن تنها روش، روش تجربی است، خود موضوعی قابل مناقشه و ت
16ص 

دف،هازمقصوداگر.انددانستهآنهاهدفبهراعلومتمایزوهویتدانشمندانازدیگرجمعی•
اگرلیوگردد،میبازآنکلیبرایندیامسائلمجموعهبهباشدعلمیتحقیقاتنظریهدف

جامعهجملهآنازوعلومتمایزبرایدیگریمعیارمیتواندباشدعلمکاربردیسوگیریمقصود
17ص.آیدشماربهاسالمیشناسی



ویژگی های تفکرات اجتماعی دانشمندان مسلمانان

نجپاین.دهدمیخبرآنانتحلیلهایدراساسیعنصرپنجوجودازدانشمندان،آراءبررسی•
فرهنگوگیفرهنفضایتفاوتارزش،ودانشهمنشینیآرمانگرایی،مبانی،درتفاوتویژگی،

17ص.استعلمیبیطرفیوآنانادبی
متفکران.داردنبررسیبهنیازیشناسی،جامعهصاحبنظرانبامتفکراناینجهانشناسیتفاوت•

آنساماندهیوجهاندرراماوراییعواملنقشآن،براساسواسالمیبینیجهانمسلمان
18ص.اندپذیرفته

وامعهجمورددرآنانخاصدیدگاهبرگیرندةدرکهنیزمسلمانمتفکرانایحوزهمفروضات•
19ص.استمتمایزاجتماعیعلومدانشمنداندیدگاهازاست،اجتماعیهایپدیده

گرفتهقرارهتوجموردآرمانیجامعةازطرحیارائةوآرمانگراییمسلمان،متفکرانبیشترمیاندر•
19ص.است



ارزشییریگنتیجهبهخودتحلیلهایدرمسلمانان،متفکرانکهاستشدهسببویژگیاین•
20ص.نکننداکتفاعلّیتبیینهایوکارهاوسازارائهصرفبهوبپردازند

غربیمنداندانشفرهنگیفضایبامتفاوتیفرهنگیفضایدرمسلماندانشمندانکهآنجااز•
بودهدیگرمسائلازبیشاجتماعی،مسائلازایپارهبهنسبتآناندلمشغولیاند،کردهزندگی

20ص.است
مانندسانینویالمعارفدایرهوبیرونیچونشناسانیمردموبطوطهابنمانندنویسانیسفرنامه•

عیندرخویش،اسالمیبینشاساسبرطوسی،نصیرالدینخواجهمانندفیلسوفانیوالصفااخوان
بیطرفیهاواقعیتگزارشهنگامدرخویش،پذیرشموردارزشهایوباورداشتهاحقانیتبهاعتقاد
ص.شوندجاودانهوجهانیآنان،آثارکهاستشدهسببامرهمینواندداشتهنظرمدراعلمی

21



یدیدگاه های اجتماعی ابونصر فاراب: فصل دوم



زندگینامه فارابی

در(م/870).ق.ه259سالدرفارابیابونصربهمعروفاوزلع،بنطرخانبنمحمدمحمدبن•
:ویدگاُصیبعهابیابن.کردرشدهمانجادروآمددنیابهفاراب،روستاهایازیکیوسیج،

.آمددرسردارانزمرةدرترکسپاهدروکردازدواجترکاناززنیباوبوداالصلایرانیپدرش•
ص.پرداختیمقضاوتکاربهفارابدرکند،فلسفهتحصیلوقفراخودآنکهازبیشفارابی

23
سیفنزددمشقبه.ق.¬ه330سالدرکرد،تألیفبغداددرراخودآثارآنکهازبعدفارابی•

24ص.گذراندآنجادرراخودعمرآخردهةورفتحمدانیالدوله



:بودرهنگیفنهضتدوتأثیرتحتفارابی،علمیشخصیتگیریشکلکهاستذکرشایان•
وتگرفرونقفارابدراسالمورودباکههجری،سومقرنآغازفکری–فرهنگینهضت.1•

24ص.یافتگسترش
دروشدهشروعمأمونتوسط«الحکمهبیت»تأسیسبا.ق.ه217سالدرکهترجمه،نهضت.2•

24ص.بودرسیدهخوداوجبهفارابیجوانیسنین
زبانشناختیوینیدپایهاولیةتربیت.ببردبهرهبخوبیتوانستفرهنگینهضتدوازاینفارابی•

25ص.داشت
شتیآاوبزرگکار.دادادامهتمامشدتوقوتبابود،کردهآغازکندیکهراکاریفارابی•

25ص.استاسالمیفلسفةتأسیسودینوفلسفهبیندادن



شرحباصفحه278درراویآثارآلمانی،شناسشرق،اشتاینشنایدرموریتز•
25ص.استآوردهتوضیحو
اوازاندهجامبهآثاریهودیانویافتبسزاییشهرتوسطیقروندرفارابی•

25ص.کردندترجمهعبریبهراآنهاودادندقرارتوجهموردسخترا
امکاننآازبیشکهبودرسیدهحدیبهموسیقی،نواختنوعلمدرفارابی•

درکهاستویژگیهاییروانی،ورساییودقتصراحت،ایجاز،.نداشت
آنهباند،پرداختهاوآراءشرحبهکهکسانیواستمشهودفارابیآثار

26ص.اندکردهتصریح



سه روش فارابی

براینظری،دبعدروداردکاملتوجهتجربیوتعبدیتعقلی،روشسهبهخویشآثاردرفارابی•
بهتهآمیختعقلیروشخودتحقیقاتدرعمل،مقامدرولیاست،قائلخاصیاعتباریکهر

هر.نداردیچندانظهورونمودهویتحقیقاتدرتجربیروشواستبستهکاربهراتعبدیروش
28و27ص.داردتأکیدجامعهادارةوریاستدرتجربهازاستفادهضرورتبرچند

اجتماعییزندگبرحاکماصولوقوانینکشفبهتواندمیمشاهدهوتجربهبهاتکابامدنی،•
29ص.آیدنایلانسانها



،فاضلهجامعهضدجوامعواستاستوارانسانیآگاهیوشناخت-1برکامالفاضله،جامعةنظام•
30و29ص.محرومندسعادتبهدستیابیازمیزانهمانبهباشند،بهرهعنصربیاینازقدرهر
.استانسانخاصاختیارولیشود،مییافتجانورانهمهدراراده-2کهاستباوراینبرفارابی•

30ص
وامعجانواعازفارابیتبییندرتوانمینیزراانساننهاییکمال-3مسألةیعنیسوم،عنصرتأثیر•

30ص.یافتبروشنی



طبقه بندی و شمارش علوم از دیدگاه فارابی

30ص.استکردهمطرحراعلومشمارشوبندیطبقهخویش،اثردودرفارابی•
فراگیریقابلائلمسکهمینویسدعلومبندیطبقهدرالسعادهسبیلعلیالتنبیهرسالهدر،فارابی•

آنهادرعملقابلیتوفراگیردفقطبایدانسانکهاستمسائلیاولنوع:نوعنددوانسانبرای
خدا»و«ستاحادثعالم»مثلباشند،میآگاهیصرفکههستندعلومیآنهاتعبیریبهنیست؛

31ص«استیکی
بهفقطوهیگر:گروهنددوصنایعشوند،میتحصیلصنایعیبانوعدواینازیکهرکهآنجااز•

شدنیجامانآنچهعلمدیگروگروهیدهندمیاست،فراگیریقابلآنچهشناختتواناییانسان
31ص.دهندمیانسانبهاست،



فلسفه نظری از دیدگاه فارابی

( 2، که خود شامل هفت علم است؛ (ریاضیات)علم تعالیم ( 1: فلسفة نظری نیز شامل سه علم است •
:فلفسفه عملی نیز دو بخش است(. علم الهی)علم ما بعدالطبیعه؛ ( 3علم طبیعی؛ 

ال نیک از آنها مایه بخشی که به تعریف افعال نیکو می پردازد و از صفاتی بحث می کند که افع( 1•
نامیده می شود؛ « صفات خلقیه»این بخش علم اخالق یا –می گیرند 

ود و شناخت اموری که باعث ایجاد زمینه برای انجام دادن اعمال نیک برای افراد جامعه می ش( 2•
نامیده می ( علم سیاست)این بخش، فلسفه سیاسی -راه آموختن و حفظ این اعمال را نشان می دهد

32و 31ص . شود



:منطق بر دیگر علوم، در نظر فارابی، امری ضروری استتقدم•
راهبهرانساناوهستندخرداستواریباعثکهدهدمیدستبهراقوانینیکهاستصناعتیمنطق•

هردرنساناکهاستکلیقوانینآنجملهازمنطققوانینتعبیریبه.کنندمیرهنمونصحیح
33ص.بماندمصونلغزشازاحکامدرذهنشتااستناگزیرآنهارعایتازعملی



33ص؛استانساناجتماعیوفدیاخالقی،شئونمدنی،علمدراصلیهدفبفهمیمتوانیممی•
آغازدرPolis.استیونانیpolisکلمهترجمهکهاست،(شهر)«مدینه»بهمنسوب«مدنی»واژه•

astyپایدرکهبودایقلعه یرتغیآنمفهوماماشد،میساخته(مردمزیستگاهمعنایبهشهر)
34ص.رفتکاربهسیاسیمنظمجامعةمعنایبهویافت



:کهاستمنطبقکامالاجامعهتعریفاینبامدینهگفتتوانمیحال،هردر•
وتقلمسکارهایشانکنند،میزندگیهمباکهاستانسانهاییازاستایمجموعهواحد،جامعة•

جمعیکارازنچهآواستمرتبطهمباکارتقسیمنظامیکتحتبلکهنیست،یکدیگرازمجزای
34ص.شودمیتوزیعشانهمهمیاندرآید،میحاصلشان



هدفآید،میدستبهآنهاپیرواسالمیفالسفهوارسطووافالطونآثارازکههمانگونهالبته•
تشکیلایةپراآنکهاست،بوده«اجتماعیزندگی»ظهورکیفیتکردنروشناسالمیفالسفه

مفهومبهجامعههمان«مدنیت»و«مدنی»واژةازآنانمقصودرو،ایناز.دانستندمیحکومت
34ص.استسیاسیجامعهدرزندگیوآنکامل



هرمرأسدرجامعه،تدبیربرعالوهکهبردمیکاربهکسیمنزلتبیانبرایرارئیسواژهاو•
اوعهدهبههجامعکنترلوادارهخداباوحیانیارتباطدلیلبهواستافرادهمةازبرترواجتماعی

تمدیریواجتماعیمسائلازآگاهی»معناییباردارایمدینهمدبریامَلِک.استشدهنهاده
شکالتمحلبرایامکاناتکارگیریبهتوانوجامعهاموربرایاندیشیچارهدرکاردانیجامعه،

35ص.است«اجتماعی



میداده،رارقمدنظرراگراییتخصصضرورتاجتماعی،کارتقسیملزومبرتأکیددرفارابی•
:نویسد

متفردکهودشواگذارصناعتیکبایدبرند،میسربهفاضلهمدینةدرکهکسانیازیکهربه•
درهخواوباشدخدمتمرتبةدرخواهآن،ازبیشنهکندقیامعملنوعیکبهوباشدآندر

یکازبیشیادهدانجامکثیرهاعمالکهشوددادهاجازهنبایدکسهیچبهوریاست،مرتبة
37ص.برگزیندصناعت



هویت جامعه از دیدگاه فارابی

هویتیراهجامعویکهگفتتوانمیحتیندارد،افرادازمستقلوجودیفارابیدیدگاهازجامعه•
یست،نانسانیافرادمجموعهجزچیزیفارابیمنظرازجامعهواقع،در.داندنمیافرادبرایجدید

همباونندکمیتالشآنبهنیلبرایمشترکصورتبهکهاستاهدافیآنهابخشوحدتکه
37ص.دارندتعاون



علل تمایز جوامع

انسانهاآفرینشنحوهدراختالفهستند،زمینسمتهمکهآسمانیهایپدیدهاختالفهمچنین•
وانسانهارینشآفدرکراتمستقیمغیرومستقیمتأثیربهفارابیقسمت،ایندر.داردپیدررا

38ص.استمعتقدجوامعتمایزدرنتیجهدروآنهاخویوخلق



فارابی و ارگانیسم اجتماعی

طرزنایهایرگه.دارددیرینهقدمتی(گیاهیاحیوان)زندهارگانیسموجامعههمانندیاندیشه•
–شرقیمتفکران،یونانفالسفةباستان،یونانازپیشدانشمندانمیاندرتوانمیبخوبیراتفکر

وسطیقروندر–آنجزومسیحیازاعم–غربیدانشمندانو–مسلمانغیرومسلمانازاعم
39ص.یافت

وتعقلوآگاهیرویازجامعهافرادکهداندمیایندرراارگانیسموجامعاساسیتمایزفارابی•
هرگونهفاقدارگانیسمجوارحکهحالیدردهند،میانجامراخودوظایفاختیاروارادهباوفکر

40ص.دهندمیانجامطبیعینیرویباراخوداعمالواندارادهوشعور



فارابی و آسیب شناسی اجتماعی

وستاکردهمعطوفخودبهرادانشمندانتوجهقدیمازکهاستموضوعاتیازجامعهاختالالت•
راآنهارایبحلراهارائهواختالالتآنبررسیاند،پرداختهاجتماعیمسائلبهکهاندیشمندانی

41ص.اندکردهقلمدادخودوظایفازیکی



داردراجامعهبهراتعادلبرگرداندنتوانکسیچه-1•
جامعهگفتتوانمیکهاستفیلدلیلیندیدگاهبهنزدیکاول،سئوالمورددرفارابیدیدگاه•

ماعیاجتبیماریهایدرماندرمهمعاملواستانحطاطوبیماریمعرضدرفردیارگانیسممانند
42ص.استحکومتهمانا



چیست؟آنروشومهمایندارعهدهعلماینکهدیگر-2•
اجتماعیتالالتاخبودمعتقدکنت.استکنتدیدگاهمشابهدوم،فرضیسئوالبهفارابیپاسخ•

یبآسهمانندعلمیبهراآنهاشناختتوانمیبنابراین،ونیستاجتماعیامراضجزچیزی
42ص.خوانداجتماعیشناسیآسیبراآنوواگذاشتپزشکیشناسی



همبستگی اجتماعی

میدیدپارزشهایوآگاهیزمینهدرمشترکباورهایاساسبرهمبستگیابتدایی،جوامعدر•
راجوامعقیدتیعواخالقییکپارچگیجدید،پیچیدةجامعهپیدایشوصنعتپیشرفتولیآید،

43ص.استبردهبیناز
اجتماعییهمبستگکهباورنداینبرخودفلسفیودینیبینشازالهامبااسالمی،دانشمندان•

مسألةفارابیولینیست،آنازگریزیوگیردمیشکلمشترکباورهایاساسبرپایدار،
باوراینبرداده،قرارعدالتومحبتازمتشکلنظریةیکچهارچوبدررامشترکباورهای

اینتمراراسواستقرارواستمحبتشود،میاجتماعیهمبستگیپیدایشعاملآنچهکهاست
43ص.استعدالتاجرایگرودرهمبستگی،

.پردازدمی،استاجتماعیهمبستگیپایداریوبقاضامنکهعدالتبررسیبهادامهدرفارابی،•
44ص



انواع جوامع از دیدگاه فارابی

تحققبرتر،رخیبهدستیابیبرایالزمنصابحدوباشدشهرازکمترنمیتواندجامعهکهآنجااز•
–ریشهجامعهیعنیکوچکاجتماعراخودتحقیقاتاصلیمحورفارابیاست،شهریجامعه

45و44ص.استدادهقرار–نامدمیمدنیاجتماعراآنویکه
فالسفهزااست،شهریجامعهکلجامعهاینکهدرفارابیهرچندکهاستاینتوجهشایاننکته•

میانمیبهسخنفاضلهملتوامتازشهریجامعهکناردراست،متأثرارسطوبویژهویونان
45ص.آورد



جامعه فاضله از دیدگاه فارابی

رخورداربواجتماعیواکنشوکنشدارایکهاستانسانیافرادازجمعیفارابی،فاضلهجامعة•
45ص.هستنداجتماعیهمبستگیاز
اند،هکردکسبکهرسومیوآدابوافرادطبیعتعاملدوبهجامعه،افرادپایگاهومنزلت•

کهگاهیپایدرراگروههرافرادوگروههایادشدهمعیاردواساسبرجامعه،رئیسوداردبستگی
45ص.دهدمیقرار(ریاستیاخدمت)آنندشایسته



ریاست جامعه فاضله

دولتوامعهجبینگذشتهزمانهایدراند،گفتهصراحتبااجتماعیعلومدانشمندانکههمانگونه•
میمطرحمتیحکووسیاسیمسائلالیالبهدراجتماعیمسائلوگرفتهنمیصورتتفکیکی

46ص.استشده
فیلسوفیارابیفولیجامعه،اصالحوتغییرهدفبااستسیاسیمصلحیافالطوندیگرعبارتبه•

46ص.جامعهبهترشناختهدفبااست



رئیستواندمیکسیزیراندارد،راجامعهریاستگرفتنعهدهبهصالحیتانسانیهرفارابی،عقیدهبه•
:باشدزیرصفاتدارایکهگرددجامعه

وشودآمیختهرینظفلسفةباآنکلیقواعدکهاستکاملصورتیدرریاست(تفلسف)ورزیفلسفه.1•
ص.نداردامکانهفلسفبدونهستی،عالمدرخداوندتدبیرازآگاهیواطالعزیراگردد؛اسنتباطتفکربا

47
47ص.باشدامامیانبیبایدرئیسکهاستباوراینبرفارابی.وحیمبدأباارتباط.2•
وجامعهدرآناعمالوحکمتکلیقواعدگرفتنکاربهباصفتاین.تجربیکافیشناختومهارت.3•

47ص.شودمیحاصلجامعهدرممارستراهازآنهاآزمودن
امردرعملیتجربهداشتنبرفارابیاست،آمدهفارابیآثارجایجایدروشدگفتهکههمانطور•

ص.استاالطالقعلیملککهاولرئیسخصوصدرولیدارد،فراوانتأکیدملکبرایحکومت
48



نکاتی در مورد انواع ریاست از فارابی

میاستقراررانیکوصفاتخووخلقباراولینبرایملت،یاجامعهدرکهاستکسیاول،رئیس•
راجامعهافراداو.باشدبردهپیمردمبیندرخودریاستطریقازصفاتآنبهاینکهبدونبخشد،

48ص.کندمیمتحول(برتر)فاضلهروشوراهبه(ناپسندروش)جاهلیتاز
یاپیامبردرراریرهبخود،شیعیبینشمقتضایبهولیاست،نکردهتصریحنکتهاینبهفارابی•

ایدردوره،شیعیبینشطبقکهآنجاازوداندمیمنحصراست،پیامبریدهندةتداومکهکسی
.استردهکارائهرااولرئیسجانشینینظریةبرد،سرمیبهرهبریوامامغیبتدردینیجامعه

50ص



نکته ای در مورد وظیفه رییس از دیدگاه فارابی

تمامهکاستاینرئیسخدماتازیکی.انحرافاتازجلوگیریوجامعهاخالقیتعادلحفظ.1•
کندحفظراآنهاوبشناسدشوند،میفاضلهخویوخلقبهمنجرملتهاوجوامعدرکهراکارهایی

51ص.تاسفاضلهجوامعآسیبهایازکه–شوندجاهلیخویوخلقگرفتاراینکهازرامردمو



طبقات اجتماعی ازدیدگاه فارابی

نتایجازیکی.زددستجامعهاجتماعیتفکیکبهوکردتقسیممتعددهایجنبهازمیتوانراایجامعههر•
ندیشهاداراینحویبهکهکسانیتمامرواینازاست،جامعهازبخشهربهترشناختجداسازیها،این

52ص.زنندمیدستجامعهبندیطبقهبهجامعهبهترشناختبرایهستند،اجتماعیهای
شناسانامعهجامروزه.استطبقهتعیینشاخصهایاجتماعی،طبقاتبحثدرمطرحمسائلازدیگریکی•

تعیینشاخصهایجملهازراسکونتمحلوتحصیلیوضعیتدرآمد،منبعومیزانشغلچونعواملی
53ص.دانندمیاجتماعیطبقة

.ستاجامعهبرحاکمهنجارهایوقوانیناساسبرنوعااافراداجتماعیرفتارونگرشای،جامعههردر•
53ص

میامیدهنفرهنگضدباشند،داشتهجامعهفرهنگبامغایروخاصفرهنگیخوداگرنابهنجاران،این•
فاضلهجامعةنگرشهایوهنجارهاازکههستندفرهنگضدگروههایفارابی،دیدگاهدرنوابت.شوند

54و53ص.نمیکنندرعایتراآنهاوجویندمیدوری



جوامع غیر فاضله از فارابی

ورفتهنبیازآنهادرفاضلهجامعهمراتبسلسلهومعیارکههستندجوامعیفاضله،غیرجوامع•
ص.استگرفتهرا«حکمت»جایاندوزیمالوجنایتغرور،،شهوتطلبی،جاهچوناموری

55
یلدلهمینبهواستاندوزیثروتجامعهایندربرتریمالک:بدالهجامعهمورددراینکته•

57ص.کنداندیشیچارهبهتراندوزیثروتبرایکهاستکسیمردمبرترین
یاخستجامه:گویدمیخستجامعةتعریفدرخودفارابی،:خستجامعهمورددراینکته•

یابازییلقبازخیالییاحسیلذتازوریبهرهبرایآنافرادکهاستایجامعهخسیسه،اجتماع
مییاریگریکدیبهزنان،باهمبستریونوشیدنیهاخوراکیها،ازبردنلذتبراینیزوشوخی،
تنهابلکه،نیستبدنبهسودمندیوجسمبقایبرایاموراینترینلذتبخشانتخابورسانند

57ص.استلذتخودطلببرای



نکته ای در مورد جامعه کرامت از فارابی

بهبتنسکهکسهرواستهماننیزریاستمعیارباشد،چههرکرامتمعیارکرامت،جامعهدر•
بیشکرامتیازهکبرسدکسبهتابودخواهداورئیسباشد،برخورداربیشتریکرامتازدیگری

58ص.باشدبرخوردارجامعهاهلهمةاز



نکته ای در مورد جامعه حریت از فارابی

.دشومیمشاهدداشت،وجودپراکندهصورتبهدیگرجواعمجموعدرآنچههمةجامعه،ایندر•
خواستورادهاتابعرئیسودارندتسلطرؤسابرنیستند،جامعهریاستموقعیتدرکهکسانی

59ص.استمردم
درکه،آیندمیدنیابهمختلفسرشتهایباومختلفمادرهایوپدرازکودکانجامعهایندر•

تمیزقابلریکدیگازکهاستبسیاریاجتماعاتازمتشکلجامعه،این.استمؤثرآنهاتربیت
59ص.اندپراکندهدیگریافراددرونبعضیافرادومتداخلیکدیگردربلکهنیستند،



هابزماستومیالدی،هفدهمقرنانگلیسیفیلسوفغرب،پردازاننظریهازیکی•
ننهند،یمشترکقدرتفرمانبهسرآدمیانکهزمانیتااستباوراینبروی.است

61ص.برندمیسربهجنگوضعدر

انسانبیعیطحالتالکجاندشمنند،یکدیگرباانسانهابودمعتقدکه،هابزازپس•
62ص.دانستمیطلبیصلحرا

وریزهغازتبعیتوتوحشحالتراانسانطبیعیوضع،روسوژاکژانآن،ازپس•
.تاساجتماعیقراردادمعلولتمدنواجتماعیزندگیگویدمیوداندمیوجدان

62ص

وستیننخمبدأجنسدومیانطبیعیخواهشدقیقترسخن:هیومدیویددیدگاهاز•
63ص.استبشرجامعهآغازین



–اجتماعیملتکاکهداردعقیدهاجتماعیداروینیسمصاحبنظرانازیکی،گامپلوویچلودویک•
.استاجتماعیگروههایبینتنازعنتیجهکالافرهنگی

تکاملاصلیارسازوکبقایتنازع،کهاستمعتقدنیزفرانسویاالصلروسیشناسجامعه،نایکو•
63ص.است



قرنهانیز،راریهنظاین.استقائل«انگاریانداموارگی»بهاسپنسرگرا،تطورشناسانجامعهبیندر•
64ص.اندآوردهخودآثاردرفارابیجملهازمسلمان،اندیشمندانقبل



فارابی و نظریه نخبگان

ونوزدهمقرنانپایدرایتالیافرهنگازگرفتهنشأتشناسیجامعههاینظریهازنخبگان،نظریه•
تغییراتیداند،مقدرتکسببراینخبگاننبردراجوامعتاریخنظریه،این.استبیستمقرنآغاز

.نمایدمیتهبرجسسیاسیتحوالتدرراآنهانقشوکندمیتفسیرنخبگانمداربررااجتماعی
65ص



ادیدگاه های اجتماعی اخوان الصف: فصل سوم 



ادبیاتردکهاستتعبیریآنواست،یکدلوراستینبرادرانمعنایبهلغتدرالصفااخوان•
67ص.داردقدیمتریسابقهاسالمی

مکتبمقابلدرجدیدمکتبیایجادوخویشحکومتیهایپایهتقویتمنظوربهعباسیخلفای•
تا136سالاز)شودترجمهعربیزبانبهفارسیویونانیعلمیآثارکهدادنددستور(ع)بیتاهل
69ص.گرفتندنظردرراگرانبهاییجوایزمترجمانبرایو(ق.هـچهارمقرننیمه

نییع–(ع)امامانانحصاردراسالمیجامعةبرحکومتحقالصفا،اخوانسیاسیبینشدر•
.انددهشمنصوبسمتاینبهخداسویازکهاست–(ع)علینسلاز،(ص)پیامبرجانشینان

70ص



اهداف سیاسی و کالمی اخوان الصفا

واقعدرنهاآحرکت.کنندمیذکراخالقیکماالتونفستصفیةراخوداساسیهدفگروهاین•
واناخدیدگاهدرهدفاینبهرسیدنکهآنجااز.داردشباهتجامعهدراخالقیانقالبیکبه

امکانپذیر(ع)علیفرزندانازیکیحاکمیتباعادل،شرعیودینیحکومتسایةدرجزالصفا،
72ص.استبودهروزآنسیاسینظامتغییرآنهاهدفدومیننیست،

انتقالباتأثیر،اینزمینه.اندداشتهخودازبعدفالسفهدرعمیقیتأثیرفکرینظرازالصفااخوان•
.کردپیداهراغربفرهنگبهآنانافکاروشدفراهمالتینزبانبهآنترجمةواندلسبهرسائل

72ص
:کنندمیتقسیمدستهسهبهراخودطرفدارانالصفااخوان•
وحاالتدرکنندمیزندگیمختلفشهرهایدرکهمابرادرانوشیعیانکهدرستیبدان•

دیگرگروهیوهستند،نیکوفاضلمتدین،عاقل،افرادازگروهیهستند؛دستهسهدرجات
73ص.هستندمتوسطافرادیسوم،گروهواشراروپستانسانهای



خوددرجهباالتریندرآنهابیندراجتماعیهمبستگیآید،میبرگروهایناسمازکههمانطور•
ازبایده،گرواعضایمیانتعاونوارتباطکهاندکردهمیسفارشخوداعضایبهوداشتهقرار

حفظایبرراخودجانلزومصورتدربایداعضاءازیکهیروباشدترقویخویشاوندیرابطه
74ص.کندفدادیگران



طبقه بندی علوم و روش علمی

شدهونرهنمعلوماینازخاصیبندیتقسیمبهراآنانخویشزمانعلومتمامیازالصفااخوانآگاهی•
دستهسهبهلومعابتدا.گیردمیدربرراآناقسامتمامیکهاندکردهتقسیمایگونهبهراعلومآنان.است
.استشدهرذکزیرشرحبهنیزدستههراجزایوشدهتقسیم«فلسفی»و،«شرعی»،«عملی»علوماصلی

74ص
راخودسائلممواردبعضیدردانسته،بشریعلوماکثرریشةوروشاولینراتجربیروشالصفا،اخوان•

75ص.کنندمیحلتجربهطریقاز
75ص.استعقلیروشاند،دادهاهمیتآنبهالصفااخوانکهروشیدومین•
بهاطنبصفایباتوانندمیافراد:گویندمیکهاست،باطنطریقازعلومدرکآنها،روشسومین•

ودهبقائلاهمیتآنهانظریاتوآراءبرایودانستهگروهاینازراواقعیحکمایوبرسندواقعیات
76ص.اند

76ص.استگرفتهقراراخوانتوجهموردکهاستروشیچهارمینتاریخیروش•



تفکرات اجتماعی اخوان الصفا

میتکمیلودنقدیگرانتوسطوشدنمیروروبهتکفیروطردهایحربهباافراداینافکاراگر•
ازاسالمحوزهدرفلسفهمانندنیز،انسانیعلومسایرکرد،میپیداادامهامروزبهتاسیراینوشد

76ص.شدمیبرخوردارچشمگیریگسترش
توانمیاست،انسانذاتازگرفتهنشأتونیستقراردادیامریکانسانهااحتیاجکهآنجااز•

78و77ص.دانندمیاجتماعیفطرتااراانسانالصفااخوانگفت
ازیادورههربهورودبرایحتیکرده،ذکرراانسانزندگیدورهمختلفمراحلالصفااخوان•

دربیشتر،افرادپذیریجامعهاینکهبهتوجهبااماکنند،میذکرراخاصیعیدزندگیهایدوره
79صمیگیرد،صورتجوانیدوراناوایلونوجوانیدوراناواخر



عوامل موثر در اجتماعی شدن

آنردشدناجتماعیمهمفرایندکهرااجتماعیهایزمینهیاازگروههادستهآنشناسانجامعه•
رموثعواملمهمترینعنوانبهمحیط،ووراثتازونامندمیشدناجتماعیعواملدهد،میرخ
80ص.می برندنامشدناجتماعیدر
میشدرآندراشخاصکههواییوآبنوعوطبیعیمحیطکهدارنداعتقادالصفااخوان:محیط•

شدةنهادیوراموخصلتهادرتفاوتپیدایشسببوبگذارداثرافرادرفتاردرتواندمیکنند،
خوشینهایسرزمدرآنانزندگیمحلآنکهبهبستهافراد،کهکنندمییادآوریآنان.گرددآنان
وحاصلمکسرزمینهایدراینکهیاباشدگواراآبهایدارایوگرفتهقرارحاصلخیزوهواوآب

فردیهایخصلتدرتفاوتمزاج،اختالفوکنندمیپیدامزاجاختالفباشد،شورآبهایدارای
81و80ص.دارددنبالبهراجمعیو



عوامل موثر در اجتماعی شدن

التحآنان،بازندگیوجدیدگروهبامجالستاثربرافراداینسرانجام،•
کهورهمانطتمثیل،اینبرعالوه.شدندآنانهمانندگرفته،خودبهجدیدی
ویهاولگروههایپرتودرجامعهافرادشدناجتماعیبهمعتقدآنانگذشت

نهمساالودوستانآموزگاران،مادروپدربرایوهستنداجتماعیثانویه
81ص.قائلندافرادشدناجتماعیدرتاثیرجدی

وبارداریهنگامدرمادرغذاینوعکهمیگویندهمچنیناخوان:وراثت•
واخالقنوعدراست،موثرکودکبدناصلیعناصرترکیبدرکهشیردهی

82ص.گذاردمیتأثیراواجتماعیرفتارهای
دربارهبحثبهرسائل،ازدیگریجایدرالصفااخوان:اجتماعیکارتقسیم•

ذکراینچنینردیگبعضبررابعضیبرتریعلتپرداخته،مشاغلبندیطبقه
جهتهبمعماری،وکشاورزیبافندگی،مانندمشاغلازبعضیکهاندکرده
83ص.دارندشرافتهستند،مردمعمومیاحتیاجاتازاینکه



اخوان الصفا و فقر یک مساله اجتماعی

گیهای زیر را بر این اساس، اخوان الصفا در سنخ شناسی فقیران نیز دیدگاهی مثبت داشته و ویژ•
84ص : برای آنان ذکر کرده اند

.دان دارندبه زندگی پس از مرگ اعتقادی مستحکمتر ازدیگر طبقات جامعه، بویژه ثروتمن. 1•
.انسانهایی قانع و کم توقعند و به داشتن امکانات اولیه زندگی بسنده می کنند. 2•
.زودتر از ثروتمندان به دعوت پیامبران پاسخ مثبت داده، به انان ایمان می آورند. 3•
85و 84ص . در آشکار و پنهان خدا را بسیاریاد کرده، رقیق القلب و مهربان هستند. 4•



رهبری گروه اجتماعی

میارهادراگروهآنکهاسترهبریکنیازمنداجتماعی،هرگروهکهدارنداعتقادالصفااخوان•
85ص.کنندتبعیتاوازبایدجمعدرآندیگرانوکند

:کنندمیتقسیمطبقهسهبهراجامعهافرادخویش،قشربندینظامدرالصفااخوان•
پادشاهانوروساشاملباال،یاحاکمطبقة(1•
نعمتصاحبانوکدخدایانتجار،مانندمینانه،یامتوسططبقة(2•
88ص.گدایانومساکینفقرا،مانندمحرومان،یاپایینطبقات3•



ازیکی؛اندداشتهبیانفرهنگبرایمتنوعیومختلفتعریفهایاجتماعی،علومدانشمندان•
:استچنینآمدهشناسیمردمفرهنگکتابدرکهتعاریفی

مذهبی،،(شعایر)آیینیاقتصادی،فنی،رفتارهایو(شناختها)آگاهیهاازایمجموعهفرهنگ،•
:ندارددوجوفرهنگبدونانسان.کندمیمشخصرامعینیجامعهیککهاستغیرهواجتماعی

89و88ص.استفلسفیفرضیةیکبهمربوط«تمدنازپیشحالت»درانساناندیشه



داب و رسوم اجتماعیآ

منضپرداخته،خودداورانرسوموآداببیانبهخود،رسائلازبخشیدرالصفااخوان•
درمردمایباورهبیانوآنهاتوضیحبهمذهبی،وملیمراسمواعیادمختلفانواعبرشمردن

91ص.اندپرداختهزمینهآندرخودشانمعتقداتیامختلفامورمورد
آنان.قائلندوبیمطلکارکردهایانبراینگریسته،مثبتایدیدهباموسیقیبهالصفااخوان•

اختراعآنمثبتکارکردهایومنافعبرایراآندانشمندانکهدانندمیعلمیراموسیقی
92ص.اندکرده



اخوان الصفا، دین و توسعه

دنیابهلبیقعالقهعدموباطنصفایراخوداساسیهدف،شاندینبینشاساسبراینکهبااخوان•
راآنرده،کتشویقدنیاآبادانیوتوسعهبهراخودیاراندینی،معارفازالهامباکنند،میذکر

93ص.دانندمیشرعیعبادتی



فادو نکته از نه نکته سنخ بندی هنجارهای اجتماعی از اخوان الص

یمتقسدستهنُهدرآنها،بهعامالنوآنهاجاعالنتفاوتاساسبررااجتماعیهنجارهایاخوان•
95و94ص:کرده اندبندی

واستآنانصالحبهآنچهدادنانجامدرمادر،وپدرازفرزنداناطاعتبهمربوطهنجارهای.1•
95ص.آنهاستهالکتوفسادموجبآنچهترک

الحصبهانچهدرپذیری،تربیتدرخودمعلمانازآموزاندانشاطاعتبهمربوطهنجارهای.2•
95ص.استآنان



اخوان الصفا و حکومت و سیاست

وتهذیبراهازبتواندشخصچنانچهواوستنفستدبیرموردآدمیجسم،اخواننظراز•
ادارهبیخوبهتواندمیهمراخودخدمتکارانوخانوادهبپردازد،خویشجسمتدبیربهریاضت

96و95ص.کند



انواع سیاست از دیدگاه اخوان الصفا

سیاست،سمانیجسیاستنوعسهبهشد،بیانکهمفهومیبهتوجهباراسیاستانواعالصفااخوان•
97ص.انداختهپردآنهاشرحبهنسبیتفصیلباواندکردهتقسیماصحابسیاستونفسانی



دیدگاه های اخوان الصفا در مورد حکومت

دانندمیالهیحقیکراحکومتمشروعیتالصفااخوان:مشروعیت•
ص.استکردهتفویضزمینرویدرخودجانشینانبهخداوندکه
98

ایهپدیدهبرحاکمقوانیننوعااکهالصفااخوان:دوریتحوالت•
تحولةزمیندردانند،میجهانبرحاکمقوانینبامتناظررااجتماعی

99ص.اندیشندمیاینگونهنیزحکومتهاتغییرو
دراسیسیقدرتاگرکهباورنداینبرالصفااخوان:فسادوقدرت•

حاکمانآنبردینیکنترلوهدایتکهگیردقرارکسانیاختیار
99ص.ودشمیرهبراناستفادهسوءوستمگریبرایابزارینباشد،



:  مدینه فاضله اخوان الصفا

میآورییادرانکتهاینآن،ویژگیهایوفاضلهجامهازخودتصویرارائةازپیشالصفااخوان•
بهداردهوظیفاستزندهتاوشدهترکیبروحوجسمنامبهمتباینجوهردوازآدمیکهشوند
ونجاتهآنچبهدستیابیبرایوبپردازداوست،جسمانیبُعدمطابقکهمادینیازهایتأمین

100ص.کندتالشاست،آندرویاخرویسعادت



دین و شریعت از دیدگاه جامعه شناسان معاصر

بیانونهگاینراادیانمشترکویژگیهایدین،تعریفدرمقاممعاصر،شناسانجامعهازبرخی•
بهرمتحبهنسبترااحساساتیکههستندنمادهاییازایمجموعهمتضمنادیانکهاندکرده
توسطکه(اکلیسمراسممانند)تشریفاتییاشعایرباوکندمیطلبآنازترسیاموجودیک

101ص.داردپیوندشود،میرعایتمومناناجتماع
هانبایدوهادبایسلسلهیکازتبیعتدرتنهادیگرانازاطاعتعینینمودالصفااخواننظربه•

میناختهشایویژهشرایطوقوانینوکیفریمقرراتاحکام،قالبدرنیزهااینوآیدمیپدید
101ص.شودمینامیدهشریعت،شدهیادامورمجموع.شوند



اامتهجهلراپرستیبتوشرکمنشأالصفااخوان•
هبمذااینبهراآنهاآگاهی،عدمکهمعتقدندومیدانند
قتیوکهاستقراراینازنیزآگاهیعدم.استکشانده

قراراحقوحدانیتبهوشناختندرامبدأسابقحکمای
103ص.بستندکمراوپرستشبهطبعااکردند،



نکته ای در زمینه دین و جادو از اخوان الصفا

ز نیست که حیله وحی الهی توسط مالئکه مقرب و با تایید الهی به پیامبران می رسد؛ بنابراین، جای•
104ص . را به  آن ضمیمه کنند( جادو)های بشری و نیرنگهای فلکی 



دیدگاه های اجتماعی ابوریحان بیرونی: فصل چهارم



ابوریحان بیرونی

بیشترگفتةهبکهاست،ایرانیدانشمندانبزرگترینازخوارزمی،بیرونیاحمدمحمدبنابوریحان•
دروخوارزمدر.م973بابرابر.ق.ه362سالدراند،پرداختهتحقیقبهاودربارةکهکسانی

107ص.گشودجهانبهچشمگمنامایخانواده
الباقیهارآثنامبهبیرونیمهماثردوترجمهباکهکسیوآلمانیخاورشناسزاخانوادواردکارل•

وجوددردممعتقمنکهگویدمیشناساند،اروپابهرااوماللهندتحقیقفیوالخالیهالقرونعن
108ص.استنزدیکنوزدهمقرنانتقادیروحبهکهبودهنوویژگییکبیرونی



ابوریحان بیرونی

غضنفرمحکینظرحال،اینبا.استبودهنویسندگاناختالفموردبیرونیدرگذشتتاریخ•
است،شدهشتهنوبیرونیازپسقرندوحدودکهالفهرستلرسالهالمشاطهکتابصاحبتبریزی،

کردهذکر.ق.ه440سالرجبدومجمعهروزرااودرگذشتکهباشداقوالصحیح ترینباید
109ص.است



ابوریحان بیرونی

ازپسآندرکه،استکردهتألیفالرازیکتبفهرستفیرسالهنامبهکتابیبیرونیابوریحان•
طبعلمقدیممراکزذکروپزشکیعلممنشأدربارةتوضیحیورازیزکریایکتابهایبرشمردن

111ص.پردازدمیزمانآنتاخویشرسایلوکتابهاذکربهباره،ایندرمباحثیو



ابوریحان بیرونی

بهآنهاازرخیبکهکرده،تألیفمختلفعلومزمینهدرمهمیبسیارکتابهایبیرونی•
112ص:استزیرشرح

علمدررونیبیعلمیآثاردرخشانترینازکهالنجوموالهیئهفیالمسعودیالقانون.1•
پیلواری،غزنویمسعودسلطانکتاب،همینتألیفپاداشبهواستنجوموهیئت

112ص.بازگردانیدخزانهبهونپذیرفتراآنویولیفرستاداوبرایسیم
مقدمهکیازکتاباین.استشناسیکانیدربارهکهالجواهر؛معرفهفیالجماهر.2•

انسانمسائلازایپارهبیانبهبیرونیمقدمهدر.استشدهتشکیلقسمتدوو
وصنایعشپیدای،مدنیتاجتماعی،زندگیمنشأقبیلازشناختیجامعهوشناختی
حثبفلزاتدربارةآن،دومقسمتدرواستپرداختهآنشرایطورهبریمشاغل،

بامروزهاآنچهباکهکندمعینرااجسامبرخیمخصوصوزناستتوانستهوکرده
دارد،کمیلیخیاعشاریتفاوتباوکندمیتطبیقآمده،دستبهدقیقدستگاههای

112ص.استآورحیرتامراینو



رة طرح کارل ادوارد زاخائو، در مقدمه مهمی که بر ترجمة فی تحقیق ماللهند نوشته است، دربا•
یرونی خالصه در بخش اول، ب. ابواب کتاب می گوید که اغلب بابها از سه بخش تشکیل می شود

113ص . ای از مسأله را آنگونه که خود او دریافته، مطرح می کند



گاهشناسی بیرونی

ازقبلچندهر.دانستعلمتاریخدرگاهشناسیکتابنخستینتوانمیراآثارالباقیه•
داشته،دوجومذهبونجومتاریخ،درتوجهیشایانتحقیقاتپراکندهصورتبهآن

یکدهندهنویدبتواندکهیافتهوحدتوهماهنگمجموعهیکدرآنآوریجمع
114ص.استگرفتهانجامبیرونیتوانایدستبهباشد،جدیدعلم

میشروعت،اسگاهشناسیمبانییامبادیازکهایریشهمسائلبرخیباآثارالباقیه•
ازروزوشبتعریفپردازد،میآنایرشتهدرونموضوعاتبهسپسوشود

ازیبرخدیدگاهتفاوتنجومی،روزوشبمبدأایرانیان،ورومیاناعراب،دیدگاه
فقهایدالیلبررسیونقدروز،وشبمورددرملتهاهمهاتفاقموردتعریفبافقها

اختالفوتاریخحقیقتشمسی،ماههایدرکبیسهاقسامسال،وماهتعریفیادشده،
لفصسهدرکهجهانعمرمورددرنصاریویهودایرانیاندیدگاهآن،دربارةملتها
.آیندشماربهگاهشناسیمبادیازومبناییمسائلازتوانندمیاست،آمدهکتاباول
115ص



روش تحقیق بیرونی

تاریخ،،نجومریاضیات،موضوعاتبهبیشترخودکتابهایدربیرونی•
ائلمسازوپرداختهگاهشناسیوشناسیمردمشناسی،دینجغرافیا،
پرسشدروخویشتألیفاتازبرخیدرجنبیصورتبهوگهگاهفلسفی،

116ص.استگفتهسخنبودهسینابوعلیواوبینکهپاسخیو
شناختاند،هخواستمنازآنچهبهدستیابیبرایمنبعوابزارنزدیکترین•

امورشتربیزیرا؛استپیشینملتهایتاریخوگذشتهملتهایواخبار
ابواستآنانازماندهجایبهمقرراتوتحوالترسوم،وآدابیادشده،
تدسآنبهتواننمیمحسوسومشاهداموربهقیاسوعقلیاستدالل

ومذاهبوفرقرهبرانوآسمانیکتبپیروانازآنکهمگریافت،
یرویپآنهاست،عملواستفادهموردتاریخهاگونهاینکهصاحبنظران،

117ص.دهیمقرارتحقیقمبنایراآنوکنیم



روش تحقیق بیرونی 

حدوددرراباقیهآثارالبیرونیاینکهباگفتیم،فصلاینآغازدرچنانکه•
ازرگبزاندیشمندانتوجهموردحالعیندراست،نوشتهسالگی29

118ص.استگرفتهقرارتاکنونگذشته
عدماینبزرگگواهونداشتتعصبیخودملیتبهنسبتبیرونی•

وآدابویدعقابهنسبتاوبیطرفانهتحقیقاتدایرةوسعتتعصب،
ودینیونژادیواجتماعیمختلفمسائلازبسیاریورسوم

118ص.اوستمعاصروگذشتهگوناگونملتهایجغرافیایی
وبیناهایجشم،تعصبکهگویدمیالباقیهآثارکتابدرهمچنیناو•

دادنانجامبهراشخصوسازدمیکروکورراشنواگوشهای
نمیاغماضقابلراآنبهاعتقادسلیم،اندیشهکهداردوامیکارهایی

119ص.داند



روش تحقیق بیرونی

.تطبیقیمطالعه•
درآنمشابهاردموبامطالعهموردموضوعاتمقایسةوتطبیقبیرونی،تحقیقاتبارزویژگیهایاز•

120ص.استدیگرمللواقواممیان



روش تحقیق بیرونی

.جوییحقیقتوزداییخرافه•
همینتبرکبهوداشتالعادهفوقتبحرنجومعلمدربیرونیاینکهبا•

تفهیمالکتابدربرد،بدرسالمجانغزنویمحمودسلطانتیغدمازمهارت
میانهبنجومیحکمازسخنجاهرالباقیه،آثاروالتنجیمصناعهالوائل

رافننایاساسسستیونجوماحکامبهخویشاعتقادیبیصریحااآورده،
120ص.استنمودهبیان

.تاریخیواجتماعیمطالعاتدرریاضیاتوامارازاستفاده•
آوردنقبیلازریاضیروشهایقالبدراجتماعیوتاریخیبحثهایبیان•

اتموضوعبررسیدرریاضیروشکارگیریبهازارقام،وآماروجدولها
121ص.کندمیحکایت



روش تحقیق بیرونی

.مشارکتیمشاهده•
ایندربسیارهایمشقتتحملوسانسکریتدشوارزبانفراگیریوهندسرزمیندراقامتبابیرونی•

راآنچهتاتهداشسعیجامعه،آنعوامودانشورانباتنگاتنگومستقیمارتباطبرقراریجهتراه،
وفردیرفتارواعمالعمقوکنهبهبتواندراهاینازوبداندآنانباهمدلینتیجهکند،میتحصیل

122و121ص.شودرهنمونآناناجتماعی



تفاهم میان فرهنگی و موانع آن 

.زبانیمباینت.1•
گونهبهاست،واردشوطویلوعریضبسیارهند،مردمنوشتاریوگفتاریزبانبیرونی،گفتةبه•

میکنند،عمالاستشیءچندبرایرالفظیکیابرندمیکاربهرالفظچندشیءیکبرایکهای
123ص.استبسیارهایقرینهبهنیازنظر،موردمعنایبهرسیدنبرایدلیلاینبه
.دینیمباینت.2•
فوریو.دانیافتهوحدتدینواسطةبهجوامعازبسیاریوانسانهاستکنندهمتحدنیرویدین•

انجامامریکاهجامعاجتماعیمختلفگروههایمیاندرتحقیقاتیایتالیایی،شناسجامعه،کلمبو
123ص.استدانستهآنازملهمودینپایةبرراگروههاازیکهرانسجامواتحادوداده



تفاهم میان فرهنگی و موانع آن 

رسوموآدابدرتباین.3•
کهاستاجتماعیرفتارهایازایمجموعهای،جامعههررسوموآداب•

ودرآمدهعادتصورتبهجامعه،آنبهمتعلقافرادبرایآنهادادنانجام
برایودانندمیآنهادادنانجامگرودرراخودخرسندیجامعه،آحاد

وجودهاییبازدارندهآنهااهمیتوعمومیتمیزانحسببرآنها،ازمتخلفان
124ص.دارد

.بینیبزرگخود.4•
قدندمعتودانندمیبرترجهانمردمهمةازراخودهنداهلگویدمیبیرونی•

124ص.دارندخودشانکهاستهمانعلمودینکه



بیرونی  و توسعه فرهنگی و علمی

رانکتهاین،آنپیوستةوطبیعیافزایشوعلومکثرتبهاشارهضمنباره،ایندربیرونی•
ودانشبزرگداشتوعلمبهمردمرغبتوتمایلعلم،رشدنشانةکهسازدمیخاطرنشان
125ص.است(شدنعمومیفرهنگازجزئی)دانشمندان



ماعیتاثیر بیان و بالغت در کسب منزلت های اجت: بیرونی

متفاوت،اجتماعیموقعیتهایکسبواجتماعیمنزلتهایبهدستیابیعواملمختلف،جوامعدر•
هایمهارتوعلمذاتی،استعدادهایوتواناییهاثروت،قدرت،شغل،نوعنسبی،روابط.است

126ص.آیندمیشماربهعواملاینجملهازاکتسابی،



قشربندی و سلسله مراتب اجتماعی: بیرونی

عاممعنایبهطبقاتتعیینواجتماعیمراتبسلسلهایجادبهاهتمامانسانی،اجتماعاتتاریخدر•
نمیراایجامعههیچوداردطوالنیبسایسابقهشغلها،ولیاقتهادرافراداختالفحسببرآن،
127ص.باشدنداشتهوجوداجتماعیمختلفقشرهایآندرکهیافتتوان



هرازنتظارامورداخالقیخصوصیاتذکرباراشُودُروبَیشکشتَر،براهمه،طبقهچهاربیرونی•
ایفاجامعهدرایدبطبقههرکهرانقشیهمچنینوکندمیبیانشوند،متخلقبدانهابایدکهطبقه
129ص.تاسبرشمرده-شدذکرکهترتیبیطبق–یکهراجتماعیمنزلتترتیببهکند،

شرازتنبرداشدستوخیربررامجازاتاساسکههستندمسیحیانهمانندباب،ایندرهندجامعة•
دادنقرار.استگرفتهزوربهرارویینجامةکهکسیبهزیرینجامةدادنیعنیاند؛کردهنیان

بررستادنفدرودوکردندعاواستزدهسیلیراستتگونهبهکهکسیاختیاردرچپگونه
131ص.دشمن



دین شناسی بیرونی

باتند،دانسمیملحدودینیغیرراهندیجامعةکهخودمعاصرانازبسیاریبرخالفبیرونی،•
وسیرهمچنینوآنها،احوالدرتحقیقوکتابگردآوریوآنانمحلیوعلمیزبانفارگیری

باراشانایدینداریوپرداختهآنانرفتارواعمالمطالعةبهسرزمین،آنمختلفمناطقدرسفر
131ص.استکردهاثباتآنهامهمکتابهایازعبارتهایینقل

وعلمیایدعقمیانمشترکاتای،مقایسهوتطبیقیروشازاستفادهباموارد،اغلبدربیرونی•
نمایانادیان،دیگرواسالمصوفیان،یونان،حکمایودانشمنداندیدگاههایباراهندواندینی

133ص.استساخته
یادآوریوبزرگداشتانگیزهبهبتهاساختنابتدا،درکهمیگویدپرستیبتمنشأبیاندربیرونی•

ایشانمرگازسپوآناننبوددرتابوده،فرشتگانودانشمندانپیامبران،مانندبزرگشخصیتهای
پرستیتبوگشتهفراموشهاانگیزهزمان،گذشتاثربرنسلهاازپسولیباشند،آنهایادآور

134ص.استشدهمتداولومرسومسنتی



نظریه بیرونی درباره جمعیت

زیرایافت؛توانمیرامشابهتازهاییرگه،مالتوسنظریةباآنمقایسهوعبارتهاایندرتأملبا•
رینآفمشکلمحدود،خاکیکرهبرایراجمعیتنامحدودازدیادمالتوسهمانندنیزبیرونی
دیدگاهبابیرونیدیدگاهتفاوت.استبرآمدهآنازجلوگیریبرایراهیارائهصدددرودانسته

135ص.استتعادلعدممشکلبرآمدنفایقروشدرمالتوس



وزنجداییباعثدیگریچیزمرگجزهندوان،نزددر:گویدمیطالقمسألهدربارةبیرونی•
شویبهازدواجکهآنجااز.دانندنمیجایزراطالقآنانزیراشود؛نمیهمدیگرازمرد

است،زمجاتعداد،دراختالفوجودبا«بیش»،«کشتر»،«برهمن»طبقةافرادبرایچندهمسری
ودخازدواجبهرادیگریزنآن،جایبهکهداردراحقاینشوهربمیرد،زنهاازیکیچنانچه

چنینونداردوجوداوزنهاییازنبرایازدواجحقکند،فوتشوهرچنانچهولیدرآورد،
137ص.بسوزانندراخودیابمانندبیوهعمرآخرتااینکهیا:ندارندبیشترراهدوزنهایی



سیدیدگاه های اجتماعی خواجه نصیرالدین طو: فصل پنجم



خواجه نصیرالدین طوسی

نامیوفتمهقرندانشمندمشهورتریناوکهگفتهخواجهدربارةآلمانیبروکلمان•
یاریبسشارحوخواجهشاگرد(ره)حلیعالمه.استاالطالقعلیمولفان،ترین

واستدهبرکاربهرایازدهمعقلوبشراستادتعبیرویحقدراو،کتابهایاز
139ص.استبودهشایعخواجه،مورددردانشوعلماهلمیاندرالقاب،این

هبهمدانازعباسیخالفتبراندازیقصدبههالکولشکر.ق.هـ655سالدر•
در.کردمیهمراهیراهالکوسفرایندرنیزخواجه.کردحرکتبغدادسوی
منقرضاهللبالمستعصمخلیفهشدنتسلیمباعباسیخالفت.ق.ه657سالاوایل

141ص.شد
کردسفربغدادبههالکو،جانشینآباقاخان،همراهیبه.ق.ه672سالدرخواجه•

دروماندآنجادراوقافاموربهرسیدگیبرایآباقاخان،مراجعتازپسو
قدمرجواردروصیتشبهبناودرگذشتسالهمان(غدیرعید)ذیحجههجدهم

143و142ص.شدمدفون(ع)کاظمموسیامام

هالکو



آثار خواجه نصرالدین طوسی

است،اضیاتریونجوموهیئتاخالق،کالم،فلسفه،منطق،موضوعاتدرخواجهتألیفاتبیشتر•
143ص

وکتابألیفتسببذکربرمشتملداردایمقدمهابتدا،درکهاستچنینکتابمباحثترتیب•
هذیبتدراولمقالة:استآمدهمقالهسهدرکتاباصلیمباحثآنازپس.علومبندیتقسیم
ازبترتیببخشدوازیکهروشدهمرتب«مقاصد»و«مبادی»بخشدودرکهاست،اخالق
در.استصلفپنجبرمشتملومنزلتدبیربابدردوممقاله.استشدهتشکیلفصلدهوهفت

146ص.استآمدهفصلهشتدرمدنسیاستبابدرسوممقالهخاتمه،



وررسیبدارعهدهمدنیحکمت:کردخالصهچنینتوانمیراتعریفاینمضمونکلی،طوربه•
بدینتات،اساجتماعیهمکاریوتعاونبهبخشیدنتحققهدفباجامعهبرحاکمقوانینکشف
1483ص.شودتضمیناست،حقیقیکمالهمانکهجامعهدرعمومیمصلحتطریق



موضوع علم مدنی

میداند،نافرادازتجمعیصرفاارااجتماعوکندمیذکرمدنیحکمتموضوععنوانبهرااجتماعخواجه•
افرادجموعمازفراترامریوشودمیحاصلافرادتجمعازکهداندمیتألیفیوهیأتحالت،راآنبلکه
148ص.باشدآثاریمنشأتواندمیخودخودیبهواست

هربرارد،دکهمهمیومثبتکارکرددلیلبهعلماینفراگیریخواجه،عقیدهبه:مدنیعلمکارکرد•
واجهخبیانچکیدة.کندمیاثباتراخودمدعایمقدمهچندذکرباوی.استضروریوالزمکسی
درامراینضیحتو)محتاجندیکدیگربهحقیقیکمالبهوصولبرایانسانهاکهآنجااز:استقرارازاین

150ص.یکدیگرندباارتباطوتعاملازناگزیر،(آمدخواهدآیندهبخشهای
بهامعهجاصالتازصراحتبهکهکسیاولیناسالمی،حکمایبیندرگفتتوانمی:جامعهاصالت•

151و150ص.استنصیرالدینخواجهگفته،سخنآنفلسفیمفهوم
راجامعهیوکهگرفتنتیجهتوانمیانسان،«بودنبالطبعمدنی»بابدرخواجهدیدگاهبهتوجهبا•

عناصرلهجمازکار،تقسیمواستآمدهپدیداجزاءارگانیکترکیبازکهداندمیحقیقیمرکبی
151ص.استآنانسجامووحدت



جامعهاز عوامل موثر در تشکیلیکیبررسی کمال خواهی به عنوان 

:خواهیکمال•
وطاختالواجتماعیزندگیبهمنوطدلیلدوبهامراینامااست،طلبکمالفطرتااانسان•

152ص.اوستحیاتبقایبهمنوطانسانکمالآنکهاول:انسانهاستدیگربامعاشرت
نمیعلفبهدارند،قوتبهطبیعتدرکهاوصافیرذایلوحشت،وعزلتسبببهچونو...•

عدالت...چهبود،خطاتوهمیاینوپندارند،میفضایلاهلراایشانقاصرنظران،جماعتیآرند،
انصافقاعدةربمردم،بامعامالتکهبُودآنبلنکنند،ظلماوبرنبینندکهرامردمیکهبُودآننه

153و152ص...کنند
رفتگنتیجهچنینتوانمیاجتماع،بهانسانآوردنرویعللدربارةخواجهعباراتمجموعاز•

برعالوهسانانکهاستاین«استبالطبعمدنیانسان»کهمعروفعبارتاینازخواجهتفسیرکه
153ص.استاجتماعمحتاجبالطبعاجتماعگراست،ذاتااآنکه



خواجه نصیرالدین طوسی و تعاون

اجتماع،لتشکیازغرضبهنیلبرایتعاونوجودلزومبرتأکیدبرعالوهعبارتایندرخواجه•
ایادلهمبوهمکاریگونههرشاملواستدقیقیمعنایتعاون،ازازمقصودکهکندمیمشخص

ردرفطدرآنچهبینتناسبومساواتآندرکهاستایرابطهنوعآنتعاونبلکهشود،نمی
154ص.باشدبرقرارکنند،میوبدل



درمتهاحکووجوامعحفظبرایهمبستگیوتعاوناهمیتبیاندرومطالباینادامةدرخواجه•
رابیمطالکند،میتهدیدراآنهاموجودیتوشودمیواردبدانهاخارجازکهفشارهاییمقابل
شبیهبسیاراتمدنهودولتهاسقوطوظهورمراحلوخلدونابنعصبیتنظریةبهکهکندمیعنوان
:است

دریکرده،مرعایتاتفاقشرطواندبودهثابتعزیمتهایباآناصحابکهمادامدولتها،اکثرو•
بوده،اتکرامواموالمانندمقتضیاتدرقومرغبتآنانحطاطووقوفسببواستبودهتزاید
ضعفایهآینهرشوند،آنمالبسچونوکند،جنسدوایناستکثاراقتضایصولتوقوتچه،

اولرتسیتاکند،سرایتدیگرانبهایشانسیرتمخالطت،ازونمایند،رغبتبدانعقول
156ص.شوندمشغولعیشیخوشوجویینعمتوترفهبهوبگذارند



بههکبنددمیصورتوجهآنبرمعاونتواست،یکدیگرمعاونتبرانسانمدارکارچونو•
عزایمفاختالازکهصناعاتاختالفپسنمایند،قیامتساویوتکافیبهیکدیگرمهمات

محذورنمودندی،تواردصناعتیکبرنوعهمةاگرچه،بُود،نظاممقتضیشد،صادر(طبایع)
158و157ص...آمدیباز(انساننوعزوال)اول

شودپخششتریبیسطحدرانسانیفعالیتهرگاهکهاستکردهاستداللزمینهایندرنیزدورکیم•
159ص.اندممیبازاجتماعدرتعاونازوشودمیکمترکاربازدهبپردازد،شغلوپیشهچندبهو



عوامل موثر در تخصصی شدن مشاغل

:قرارنداینازعواملآنخالصهطوربه•
شد؛اشارهبدانهمقبالاکهافراد،مختلفطبایع.1•
جتماعیامنزلتازکهشودمیمشاغلیبهبعضیتوجهموجبکهافراد،همتیدونوهمتیبلند.2•

است؛ترایینپوترپستمنزلتبامشاغلیبهدیگربعضیاکتفایموجبنیزوبرخوردارندباالیی
وابنددریرامشاغلپستیاباالمنزلتایعدهشودمیباعثکهآن،عدموهوشمندیوکیاست.3•

د؛باشننداشتهاباییپستمشاغلپذیرشازهمایعدهوشوندرویگردانآنهاازیاراغببدانها
شودمیموجبکه،...وظاهریابهت،بدنیقدرتتدبیر،ومدیریتتوانعقل،درافرادتفاوت.4•

آورد؛رویخاصیشغلبهفردهر
آنبهردیکارکدیدیباخواجهکهاستعاملیاقتصادی،درتوانافرادتفاوتوطبقاتیاخالف.5•

ونگردمیآنبهکارکردیبلکهمفیدکار،تقسیموتعاونفرایندتسهیلبرایاستمعتقدونگردمی
159ص.استالزمبلکهمفیدکار،تقسیموتعاونفرایندتسهیلبرایاستمعتقد



میارهاشامرازاینناشی«شدیدرقابتوجمعیتتراکم»اجتماعیعواملبهموردایندردورکیم•
همه،(درویشیوتوانگری)موردیکبجزکهشمردمیبرراعواملازتعدادیخواجهولیکند،
میلقیتاجتماعیروانشناسییاروانشناسینوعازراویتبیینواندفردیعواملزمرةدرآنها
اوراییمعواملنقشازچندهردهد،مینسبتالهیتقدیربهرامذکورعواملتمامبعالوهوکند

160ص.نیستغافلطبیعی،عواملطولدر
احساسویاجتماعهمبستگیاست،جامعهانسجاموبقاراستایدرکهکارتقسیممهمکارکرد•

,160ص.استجامعهافرادمیانمحبتوالفت



مفیدنیزتماعیاجنظامبرایکه–آناخالقیآثاربامقایسهدرکارتقسیماقتصادیآثاردورکیم،•
161ص.استناچیزبسیار–است

ستگیهمبیعنیمهم،کارکرداینبهآن،ضرورتوکارتقسیممسألهطرحخاللدرنیزخواجه•
ویظرنبه.پردازدمیمحبتاجتماعیاهمیتباالیمیزانبهدرادامه.کندمیاشارهارگانیکی

ص.شودیماجتماعیپیوندهایگسستنازهممانعوافرادمیانهمبستگیواتحادموجبمحبت
161



خواجه نصیرالدین طوسی

منظایجادآنمهمکارکردکهاستقراردادیاموریاجتماعی،قواعد•
مللواقوامدرواستنسبیاموریقواعداینالبتهاست؛جامعهاموردر
164ص.میکندتفاوتمختلف،زمانیهایدورهدرو
عنوانبهدولتوقانونبهاجتماعی،زندگینیازبیانضمندرخواجه•

لزومزنیوآنبروزعلتواجتماعیانحرافاتمسالهبهوقانون،مجری
165ص.دکنمیاشارهآنکنترلوتنظیمواجتماعیرفتاربرنظارت

آنوندکمیتلقیمهمبسیاررااجتماعیکنترلدیگرجاییدرخواجه•
ازرامهماینوداندمیآنگسیختگیهمازمانعوجامعهقواممایةرا

:شماردمیدولتوظایف
وانینقحفظبرونظرکندرعیتحالتدرکهبودواجبپادشاهبرو•

166ص.بُوَدمعدلتبهمملکتقوامچه،نماید،توفرمعدلت



خواجه نصیرالدین طوسی و محبت در رفتار اجتماعی

وداردهنجارهارعایتدرشدناجتماعیکهداردرانقشیهمانخواجهبینشدرمحبتواقع،در•
ساماندنشاجتماعیونشدهاجتماعیفردکهاستمطرحجاییدراجتماعیکنترلکههمانگونه

شدهتضعیفاربسییاباشدنداشتهوجودمحبتکهاستمطرحجاییدرنیزعدالتباشد،نیافته
167ص.باشد



انواع جامعه

حمطر-استعملیعلومازکه–مدنیحکمتقالبدررااجتماعیمباحثخواجهکهآنجااز•
انندهممیشود،منجرواقعیکمالوسعادتبهکهاستزندگیشیوةآنارائةصدددروکرده

168ص.استهپرداختخودنظرموردآرمانیجامعةتصویربهدیگراجتماعیفیلسوفانازبسیاری
ایندرهخواجکهاستاینآید،میدستبهفارابیحکیمباخواجهآراءمقایسهازآنچهالبته•

میذکروامعجبرایکهانواعیوپذیرفتهبسیاریتاثیرفارابیهایاندیشهازمباحث،ازبخش
169ص.استمنطبقزمینهایندرفارابیآراءبرکامالاکند،

نوعششبهشد،ذکرقبالاکهمالکیحسببررافاسقهوجاهلهجوامعازیکهرهمچنینخواجه•
یاریتحوتغلبیهکرامت،خست،نذالت،ضروریه،جامعه:استقراراینازکهمیکندتقسیم

169ص.نیستقائلنهایتیضالهجامعهانواعبرایاو.جمات



دیدگاه اجتماعی ابن خلدون: فصل ششم



ابن خلدون

ازایخانوادهدر.ق.ه732رمضاندرحضرمی،خلدونبنعبدالرحمان•
ازیکیهبراویاجدادپژوهشگران.آمددنیابهتونسدرساکناندلسمسلمانان

شدهساکنتانعربسجنوبیکرانةمرکزیناحیةدرکهانددادهنسبتیمنیقبایل
173ص.اندداشتهشهرتامیهبنیازجانبداریبهاسالمصدردرو
اجتماعیایهاندیشهبررسیبهکهنامیصاحبمحققانازیکی،روزنتالفرانتز•

ردموزمینه،ایندرراخلدونابنشخصیتجارباست،پرداختهخلدونابن
لضوءاکتابمولفسخاوی،نامبهویمعاصرانازیکیقولازودادهقراتوجه
بهالقهعسبببهخلدونابنکهکندمینقلچنینالتاسع،القرنالهلالالمع

176ص.کردتألیفرامقدمهچیز،همهبامخالفت



ابن خلدون

منشأرادیخودپسنوطلبیجاهسرشار،نبوغمانندخلدونابنشخصیویژگیهایدیگر،برخی•
176ص.دانندمیویسیاسیوعلمیتالشهای

وآیاتبهاوفراواناستنادوخلدونابنمذهبیشخصیتوجودباکهاستشگفتیبسیجای•
وقرآنآیاتازویتوسط«العمرانعلم»جدیدعلمناماقتباسومقدمهجایجایدرروایات

بهی،اجتماعهایپدیدهجملهازوجهانهایپدیدهبرماوراییعواملحاکمیتازاوگفتنسخن
جایبهاجتماعیمسائلبهاوتوجهدرمهمیعاملراخلدونابندینیتعالیمونگرشآنکهجای
نورشنگواجتماعیمسایلبهاوتوجهدرمهمیعاملراخلدونابندینیتعالیمونگرشآنکه
177ص.آورندشماربهویهایاندیشهمنشأرادینیغیرتفکرطرزبدانند،وی



ابن خلدون

مینهزمیایندروی.استالعمرانعلمنامبانویعلمیریزیپایهمدعیصراحتباخلدونابن•
:نویسد

همانکهاستموضوعیدارایزیرااست؛مستقلدانشیخودتحقیق،ونگرشنوعاینگویاو...•
نمودهایوهاحالتبیانازعبارتکهاستمسائلیداراینیزواست،انسانیاجتماعوبشریعمران
اشتندیعنیامر،اینوپیوندد،میعمرانماهیتوذاتبهدیگریازپسیکیکهاستعمران

ص.عقلیخواهوباشدوضعیخواهاست،دانشیهربودنعلممقتضایخاص،مسائلوموضوع
177

دلیل،همینبهوداندمیآناثباتوتحیقروشدرراعلمغیروعلممیانمرزویاساس،اینبر•
دلیلهباند،کردهنظراظهار(معینموضوع)اجتماعیهایپدیدهخصوصدرکهراکسانیآثار

178ص.داندمیعلمیغیرتحقیق،صحیحروشنگرفتنکاربهونبودنبرهانی



ابن خلدون

وپذیردمییدجدعلمبرایرامشروطبینیپیشقابلیتداشتنیعنیعلم،مهمخصیصةهمچناناو•
:گویدمی

ود،رمیآنانتظارواحتمالآنچهودادهرویآنچه...قبیلازپدیداجتماعدرآنچه...دربارةو•
راهاآنعللوبراهینوآوردمجامعوطورکاملبهراآنهاجملگیبلکهنکردم؛فروگذارهیچ

178ص.کردمآشکار



ابن خلدون

شماربه–شناسیهجامعنه–تاریخفلسفةبابدرکتابیخلدون،ابنمقدمهکهاندگفتهنیزبرخی•
بهخلدوننابنگرش:قبیلازاموریونیستسازگارواقعیتباچنداننیزسخناینولیآید،می

کهماعیاجتهایپدیدهشناختیجامعهتحلیلعینی،امورعنوانبهاجتماعیهایپدیدهواجتماع
–جدیدعلموعموضعنوانبه–عمرانواژهبرتاکیداست،تاریخفلسفهبهناظرازتحلیلهایفراتر

اتاثببرایتجربیروشازاستفادهوآن،نمودهایوانسانیاتماعواژةباآنکردنهمراهو
استشناسیجامعهخلدون،ابنجدیدعلمکهاستآنگویایشواهدبدان،استداللومدعیات

179ص.تاریخفلسفةنه



ابن خلدون

اسالمیحکمایاکثر.استاجتماعیزندگییعنیبشری،عمرانخلدون،ابنجدیدعلمموضوع•
خلدونابن.اندتهدانسبهزیستیبرایهمکاریوتعاونمعنایبهرا«انسانبودنبالطبعمدنی»نظریة

اجتماعیدگیزنپیداییبرایراتفسیرهمین.داندمیانسانیاجتماعراالعمرانعلمموضوعکهنیز
پرتودرتعاونوهمکاریقالبدرانسانهاهمزیستی،(جامعه)عمرانازاوتعریفواستپذیرفته
181ص.استاجتماعیکارتقسیم



وعّلینظامهبمعتقدشود،میمنتهیخداوندبهکهطولیمعلولیوعّلینظامبرعالوهخلدون،ابن•
وعللربمشتملراعرضیوطولیمعلولیوعلینظامسلسلهاینواستهمترازعرضیمعلولی

:نویسدمیزمینهایندروداندمیبیشمارمعلولهای
دوویابندمیگسترشعرضوطولدرهمچنانروند،میارتقابهروکهحالیدراسباباین•

183ص.گرددمیسرگردانآنهاشمارشوادراکدرفردوشوندمیچندان



میزان توانمندی تجربه و علوم تجربی: ابن خلدون

د و ابن خلدون هر چند قانونمند و نظامواره بودن جهان و از جمله پدیده های اجتماعی را می پذیر•
ت کامل آن را مبنای تبیین علمی خود قرار می دهد، علوم بشری و بویژه علوم انسانی را در شناخ

184ص . این علل به دو دلیل ناتوان می داند 
همه آنها از آنکه عوامل موثر در پیدایش پدیده ها بسیار گسترده اند و آگاهی و احاطه برنخست•

:قلمرو ابزارهای شناخت از بیرون است و چنانکه خود می گوید
نی را نمی افعال بشری و حیوا{ اسباب}ان اسباب و به ویژه { خداوند}هیچ چیز بجز دانش محیط•

. تواند به طور کامل بر شمارد
184ص . در افعال بشری است( نیت)، وجود عنصر اراده و قصد دومعامل •



روش مقایسه ای  و تاریخی از دیدگاه ابن خلدون

کهتاسایمقایسهروشازاستفادهخلدونابنروشخصوصیاتدیگراز•
تماعیاجعلومدرروشاینازاستفاده.نیستارتباطبیاونقادانةروشبا

185ص.نداردزیادیچندانسابقه
راآنهاهکاستثمربخشوقتیتاریخیواجتماعیرویدادهایبینمقایسه•

درراواحدطبیعتپذیریتکراروبدانیمواحدیطبیعتوماهیتدارای
185ص.بپذیریممختلفزمانهای

به.ستاخلدونابنروشویژگیهایدیگرازحوادثتاریخیسیربهتوجه•
موردد،ندارثابتیجایگاهزمانطولدرپدیدهیککهنکتهاینوی،نظر

یدهگردآنهاآثاردرفراوانیاشتباهاتمنشأوشدهواقعمورخانغفلت
185ص.است



راه:ویدگمیوداردمیحذربرارزشیجانبداریازفراخوانده،علمیبیطرفیبهراماخلدونابن•
ملهجآنازاست؛مقتضیاتیوموجباتراآنواستآنطبیعیامورازخبر،بهدروغیافتن

187ص.خاصمذهبودیدگاهازجانبداری



ابن خلدون

وی.نیستسکوالرکلمهدقیقمعنایبهوجههیچبهواستمذهبمالکیمتعصبیکاو•
–رادینیومتحکاو.کندمیدفاعاجتمعی،شئونکلیهوسیاستبادینآمیختگیازبصراحت

189ص.داندمیحکومتنوعبهترین–می نامدخالفتکه



ازعمرانو–اقتصادیمفهومبه–کارحکومت،اندیشه،چونویژگیهاییباراانسانخلدونابن•
برایتعریفیعنوانبهتواندمیکه–عمرانمورددرویسخن.کندمیمتمایزجانوراندیگر

:استچنین–گرددتلقینیزخلدونابننظراز(جامعه)عمران
شهردرنآمدفرودوگزیدنسکونتهمبایعنیاست؛اجتماعیاعمرانانسان،تمایزاتازدیگر•

ازمندیهاینیبرآوردنوگروههاوجماعاتبهگرفتنانسبرایهادهکدهوچادرنشینانجایگاهیا
189ص.استسرشتهمعاشکسببرایهمکاریوتعاونحسانسان،طبایعدرزیرایکدیگر؛



ارتباط عمران شناسی با انسان شناسی:ابن خلدون

کریم،آنقردر.اندبودهانسانهامیانازالهیاولیایواستمخلوقاتاشرفواهللخلیفهانساناما•
شدهمعرفیملکوتیوقدسیاو،فطرتوسرشتوآمدهمیانبهسخنانسانذاتیکرامتاز

190ص.است



انسان شناسی و نظریه سیاسی

جامعهدرهاانسانچون...استجامعهپیدایشبهمسبوقحکومتپیدایشخلدون،ابننظربه•
.استسرشتهبشرطبایعدروندرستموتجاوز»کهجاآنازگردآمدند،

واکمحازویدلیل،همینبه.کدجلوگیرییکدیگربهآنهاتجاوزازکهدارندالزمحاکمی•
ص.داردمیبازتجاوزازراتجاوزگرافرااوزیراکند؛مییاد«وازع»و«رادع»عنوانبهپادشاه

191
بربتنیمسیاستهایانواعوجامعهادارهبرایقانونبهحکومتنیازبهخلدونابنبعد،مرحلهدر•

ازوانینقایناگرباشد،فرضهمگانبربایدقوانینازاطاعت.پردازدمیقانونمختلفانواع
رانآباشد،خداوندجانبازاگروعقلی،سیاستراآنباشد،عاقلوخردمندانسانهایجانب

کهچراد؛دهمیترجیحعقلیسیاستبررادینیسیاستخلدون،ابن.نامندمیدینیسیاست
191ص.انسانهاستآخرتودنیاسعادتضامن



نظریه عصبیت و ابن خلدون

پیشازشبیخلدونابنهایاندیشهشناختدرعصبیتنظریةاهمیتگذشت،آنچهبهتوجهبا•
در.استشخصپدریخویشانمعنایبه«عصبه»ریشهازلغوینظرازعصبیت.شودمیآشکار

193ص.کندمیدفاعخوداعالیجدحریمازکهاستکسیعصبیتصاحبشخصواقع،
نزدیکایهرابطاگراستمعتقدوداندمیخویشاوندیرابطةراعصبیتبنایسنگخلدونابن•

ولیگردد،میویقعصبیتمنشأآفریند،میکهشدیدیهمبستگیواتحاددلیلبهباشد،برقرار
بهاستیتعصبمنشأکهپیونداحساسباشد،روایاتواخباربهمستندودورخویشاوندیاگر

همراهبهعصبیتنوعیحالعیندرچندهرگردد،میضعیفآنکارآییوگرایدمیضعف
193ص.دارد



نظریه عصبیت و ابن خلدون

عصبیتابدینخلدون،اینمنظرازعصبیتند،گیریشکلضروریشرطکهعواملیبرعالوه•
ملتدرنآاوجنقطهکه–پادشاهیبهعصبیتشدنمنتهیسویکاز.داردمتقابلرابطةیک

نمیرانجامسبهعصبیتبدوندینیدعوتدیگر،سویازونیستمیسردینبدن–استعرب
194ص.کندمیچنداندوراعصبیتاساسبرآمدهپدیددولتقدرتامر،اینورسد

تنوذیریپستمتجمل،ورفاهازوداندمیعصبیتپایداریسببراجمعیتفزونیخلدون،ابن•
واملععنوانبهاهداف،پراکندگیورفابتدیگران،بهبردنرشکتکبر،دادنخواریبه

194ص.کندمییادعصبیتپیدایشمانعیاکنندهتضعیف



ماننداستنیروییعصبیت.استگراییتمرکز(سلطنتوغلبه)هدفبهعصبیتدستیابیشیوة•
197ص.آنهامانندخصوصیاتیدارایوطبیعینیروهایدیگر

ازاریبسیبرایابهامموجبامر،وایننمیکندارائهعصبیتازدقیقیتعریفخلدونابن•
198ص.استشدهاجتماعیعلومصاحبنظران



درکهاستشناسیجامعهنخستینما،اطالعاتمطابقوداردراعقیدههمیننیزکنتاگوست•
اساسیراآنیعنیبیند،میهمرادیگرینکتهاقتصادی،کامالپدیدهیکازغیرکار،تقسیم
200و199ص.داندمیاجتماعیزندگیشرطترین



تفاوت های نظری عصبیت و همبستگی

حالشود؛میوطمربجامعهایستاشناسیبهبیشترواستجامعهدرونیانتظامبهناظرهمبستگی•
تاکوشدمیخلدونابن.استخلدونابنشناختیپویایینظریاتدربیشترعصبیت،جایگاهآنکه

201ص.کندتبیینتاریخ،جریاندرراتمدنهازوالوظهورعصبیت،پرتودر
کتیکیدیالتصویریدهد،میارائهعصبیتازخلدونابنکهتصویری:عصبیتزوالعوامل•

خداوندان.تاسآننفیوزوالاشنتیجهکهکندمیطیرامسیریعصبیتکهمعنابدیناست؛
203و202ص.استمادیتنعماتولذاتبرمشتملزیراجویند؛میراپادشاهیعصبیت،



جوامعوگانهدبندیهایسنخبهایمالحظهقابلسطحدراروپا،بیستمونوزدهمقرنشناسانجامعه•
پرداختههممبدینتوجهیقابلعمقوگستردگیباخلدونابنآنان،ازپیشولیاند،زدهدست
ازحولسیرتودوآنمقایسهبهوبازشناختهیکدیگرازراحضریوبدویجامعهدووی.است

205و204ص.استداختهپرحضریجامعةبهبدویجامعه



انات و بهره کشاورزی، پرورش حیو: راه طبیعی ذکر می کندچهارابن خلدون برای تحصیل معاش •
208ص . وری از منافع آنها، صنعت و بازرگانی 



بنادیدگاهبازیادیشباهتهایاجتماعی،قشربندیخصوصدروبرآراء•
مدهعتفاوتهایچندهردارد،اجتماعیقشربندیدرجاهنقشدربارةخلدون

رویکردوقویبُعدجملهآنازشود؛میمشاهدهنیزدواینبینای
ص.ودشنمیدیدهوبرنظریةدرکهاستخلدونابننظریهکارکردگرایانة

210
انسانتیذاتجاوزگریبهتوجهبارایکدیگرباراانسانهارابطةخلدونابن•

تعاونظامناصلبرایتهدیدیتجاوزگریخویایناو،نظربه.کندمیتبیین
وهرقباکهاستالزم(ایبازدارندهعامل)وازعیبنابراین،است؛معیشتو

ناشیشتیمعیضرورتیازسیاسینظامترتیب،بدین.شودتجاوزمانعسلطه،
عاونتهمینتاثیرتحتبندرتنیزتکونازپسآنچگونگیومی شود
213ص.میگیردقرارمعیشتی



ابن خلدون به عنوان یک فیلسوف تاریخ

طبیعیامری–گذشتکههمانطور–فسادوکونوعناصرجهاندرتحولوتغییرخلدون،ابننظردر•
بهدتااعمخلدون،ابن.شوندمیدگرگونیدستخوشنیزانسانیاجتماعاتوعمران.شودمیمحسوب
بحثیشتریبتفصیلبادولتهازوالوظهورکیفیتدربارةرهگذر،ایندروداردتوجهسیاسیتحوالت

214ص.کندمی
نوعیرااوراییگتطورنظریةوکنندمعرفیتاریخفیلسوفیکراخلدونابنکهاندکردهسعیایعده•

ولیاست،تاریخعلمفیلسوفیکومورخیکمسلمااخلدونابنما،نظربه.دانندمیتاریخفلسفة
نتیجهونهاینگوکردخالصهتاریخفلسفةدررااواجتماعیدیدگاههایوویارزشمنداثرتمامنمی توان

215ص.استنکردهریزیپایهراآنوبودهغافلشناسیجامعهمباحثازاوکهگرفت
استناسیشجامهوسیاستعلمآن،روشوتاریخفلسفةگانهسهعلومازایآمیختهخلدونابنمقدمة•

به–یبشرعمرانعلمبایدراواحددانشآندهیم،قرارواحدیعلمعنوانتحتراآنبایدناگزیراگرو
216ص.بنامیم–داشتهنظرمدخلدونابنکهایگستردهمفهوم


