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ABSTRACT
Investigating and finding the cause of the emergence of
states and their decline and fall has been one of the most
important issues for thinkers. One of these thinkers is
Ibn Khaldun, a Muslim thinker of the eighth century
who, after extensive historical studies, presented his
theory under the title of new construction science. This
theory can explain the rise and fall of past states. But
can this theory also explain the rise and fall of
contemporary states? In response, it can be said that
despite the fact that the indicators (factors) set by Ibn
Khaldun about the rise and fall of states, which were
formulated with a realistic view, were trans−temporal
and are still used today, However, considering the
change of zealotry and the emergence of new zealotry,
as well as the role of international organizations and
foreign states, as well as new technologies, especially
the media, in the emergence, stability and fall of states,
this theory should be revised to apply this theory. And
more realistically provide the rise and fall of
contemporary states based on this theory.
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چکیده
بررسی و علتیابی چگونگی پدیدآمدن حکومتها و نیز زوال و سقوو آناقا از جملق
مامترین موضوعات مورد توج اندیشمندان علوم انسقانی بقودا اسقتک یکقی از ایقن

اندیشمندان ،ابنخلقدون ،مفککقر مسقلمان قرن هشقفم هسقرک اسقت زق پق از
مطالعات گسفردۀ تاریخی ،نظریۀ خود را با عنوان «علم جدید عمران» ارائق زقردک بقا
این نظری میتوان ظاور و سوو حکومتهاک گذشف را تبیین نمود؛ ولی آیا با ایقن
نظری میتوان ظاور و سقوو حکومقتهقاک معارقر را هقم تبیقین زقردپ در پاسق
میتوان گکت با وجود اینک شاخصهاک (عوامل) تعیینشدا از سوک ابنخلدون در

مورد ظاور و سوو حکومتها ز با نگاا وا ق گرایانق تقدوینشقدا ،ررازمقانی بقودا
است و امروزا هم زاربرد دارد؛ ولی با توج ب تغییر عصبیتها و ظاور عصبیتهاک
نوین و نیز نوش سازمانهاک بینالمللی و دولتهاک خارجی و رناورکهقاک جدیقد،
ب ویژا رسان ها در ظاور ،ثبات و سوو حکومتها میبایست این نظری بازبینیشدا
و ارالحاتی را در زاربرد این نظری ب زار گررت تا امکان تبیین د یقتقر و وا عقیتقر
ظاور و سوو حکومتهاک معارر براساس این نظری رراهم شودک
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مقدمه

شیوهها دس کم از برخی
گرفتهاند و درک کنند که این ساختارها و 


ابنخلدون اندیشمند تونسی قرن هشتم هجری (چهااردهم مایالدی)


میتواند تغییر یابد (همان ،ص.)820
جهات 

اس ا  .وی کااه زناادگی پرحادثااهای را بااهوی ا ه در عرص ا سیاساای و

رئالیسم انتقادی بهدنبال ارائه مدلی برای درک علوم اجتماعی باوده

اجتماعی تجربه نموده ،مطالعات گستردۀ تاریخی داش کاه حاصا

(طالبان ،1332 ،ص )224و قائ به این اس که معرفا معتبار باه

(بهویا ه
ابنخلدون در این کتاب 
آن را در کتابش به نام العبر ارائه کرد .

میآیاد

تجربههایی بهدس
جهان خارج ،تنها از راه تأمالت انتقادی بر 

ذاتای آنهاا کاه در

کااه از جهااان داریاام (محماادپور و همکاااران ،1334 ،ص )23و

ابانخلادون ،1331 ،ج ،1ص )24و
مایدهاد ( 
اجتماع انسانی روی 

برجستهترین وجه ممیزۀ آن با ساایر رویکردهاای رئالیساتی ،ارزیاابی


چگونگی پدیدآمدن حکوم ها ،علا بقاا و ناابودی آنهاا پرداختاه و

یافتههای ماا از جهاان اجتمااعی اسا کاه
نقادانه و دائمی تجارب و 

نظری خود را با عنوان بادی «علام عماران» ارائاه کارده اسا  .روش

میتواند ما را به معرفتی رهنمود کناد کاه تطاابق بیشاتری باا واقعیا


بررسی و تحلی علم عماران از دیاد وی ،برهاانی و عقلای و بار پایاه

اجتماااعی بیروناای داشااته باشااد (بناایفاطمااه و همکاااران،1332 ،

استقراء اس .

ترکیبیای اس

ص)02؛ به عبارت دیگر رئالیسم انتقادی ،پارادایم

مقدم آن) ،به کیفیات اجتماع و تمادن و عاوار

مایتاوان
پ وهش حاضر درصدد بررسی این موضوع اس که آیا 

پدیدهها داشاته باشاد
بینانهتری به 
عمیقتر و واق  
که میکوشد نگاه 

ابنخلدون ،ظهور و سقوط حکوم های معاصر را بررسای و
با نظری 

داناییفر و همکااران ،1333 ،ص .)84رئالیسام انتقاادی معتقاد
( 

تعیینشاده از

میتوان گف با وجود اینکه عوام
تبیین کرد؟ در پاسخ 

میتوان از روش علمای بارای شاناخ رویادادهای اجتمااعی

اس
ّ
بنایفاطماه
میکند ( 

استفاده کرد و در این راه از تبیین علی نیز حمای

ابنخلدون در مورد ظهاور و ساقوط حکوما هاا کاه باا نگااه
سوی 
واق گرایانه تدوین شده ،فرازمانی بوده اس و امروزه هم کااربرد دارد؛
ولی با توجه به تغییر عصبی ها و ظهور عصبی های نوین و نیز نقاش

و همکاران ،1332 ،ص .)13در واق الگوی مدنظر ایان رویکارد در
ّ
ّ
پدیدهها ،جسا وجاوی نیروهاای علای و ساازوکارهای مولاد
تبیین 

فنااوریهاای جدیاد

بینالمللی و دول های خاارجی و
سازمانهای 


رخدادها اس (بصیرتی و پارسانیا ،1332 ،ص.)02

مایبایسا ایان
رسانهها در ظهور ،ثبات و سقوط حکوم ها 
بهوی ه 

روشهاای
مقایسهای ،تاریخی و تجربای از جملاه 

روشهای


بازبینیشده و اصالحاتی را در کاربرد این نظریه بهکار

نظریه ارزیابی و

پذیرفتهشده در علم سیاس هستند که جه شاناخ و بررسای


واقعیتر ظهور و سقوط حکوما هاای
دقیقتر و 
گرف تا امکان تبیین 

روشهاا اساتفاده کارد (عاالم،
میتوان از ایان 
پدیدههای سیاسی 


معاصر براساس این نظریه فراهم شود.

اباانخلاادون از هاار سااه روش ذکاار شااده ،در
 ،1323ص .)03
تجرباهگارا

نظریهپردازی خود استفاده کارده اسا  .او از ی ساو،


روششناسی

 .1چارچوب نظری و

مایداناد (آزاد
اس و ادعای خود را مبتنی بار مشااهده و تجرباه 

پدیدههای عینی با استفاده از چارچوب نظری ،بهتار
شناسایی و فهم 

تااریخگارا اسا و

ارمکی ،1321 ،ص )33و از سوی دیگار وی

مارشواستوکر ،1322 ،ص .)821پا
میگیرد ( 
آسانتر صورت 
و 

مطالعااه تاااریخ و خواناادن سرگذشاا حکوماا هااا و بررساای

جامعاهشناسای تااریخی و

ابانخلادون،
براساس محتوای نظریا 

رویدادهای تاریخی را سرلوحه کار خاود قارار داده و در تجزیاه و

واق گرایی انتقادی بهعنوان چارچوبهای نظری این مقاله انتخاب

تحلی تاریخی ،مشی علمی را پیش خود ساخته اس (موساوی،

جامعهشناسی تاریخی به زبان سااده عباارت اسا از

شده اس .

مقایساهای بارای

 ،1322ص )121و درنهای اینکاه وی از روش

مطالع گذشته برای پی بردن به این امر اس کاه جواما چگوناه

تعیین میزان اعتبار خبار و در مرحلا دیگار در شاناخ حاواد

ماییابناد (اسامی  ،1321 ،ص.)11
میکنند و چگونه تغییر 
کار 

بهرهبرداری کرده اس (آزاد
اجتماعی از جمله مقایسه بادیه و شهر 

میتواند به شهروندان کما کناد
جامعهشناسی تاریخی 

در واق

مایتاوان گفا
ارمکی ،1321 ،ص .)811از ایانرو در مجماوع 

شیوههای زندگی چگونه شاک
تا دریابند که ساختارهای فرص و 

اباانخلاادون در ارائااه نظری ا خااود بااه مقتضااای موضااوع مااورد

03
مقایساهای و تااریخی در

مطالعهاش ،از روش مشاهده و مطالعاه

چارچوب روش برهانی بهره گرفته اس (همان ،ص.)00
ابنخلدون
 .2تبیین نظریۀ 

ابنخلدون و پیش و پ از وی بیشاتر پادشااهی
حکوم های دوران 
میشادند کاه ایان موضاوع حتای در
بودند و با پشتوان قومی تشکی 
اسامی این حکوم ها نیز نمود یافتاه اسا  .ساامانیان ،سالجوقیان و
بنیحفص در تون  ،فاطمیان
بنیمرین در مراکش ،
صفویان در ایران ،
در مصار و بنااوامحمر و بنونصاار در انادل مساالمان نمونااههااایی از
حکوم هاای آن دوران هساتند کاه براسااس روابا خویشااوندی و
حمای قومی تشکی شده و تمامی پادشاهان و کارگزاران اصالی هار
ابنخلدون نیز در ایان
حکوم نیز از آن قوم و طایفه بودند .مطالعات 
راستا صورت گرفته و نظریه وی نیز بر همین مبنا تدوین شده اس .
 .1−2ظاهر و باطن تاریخ

ابنخلدون ظاهر تااریخ هماان اخبااری اسا کاه درباارۀ
از نظر 
روزگاران و دول های پیشین بیان شده اس ؛ ولی باطن و حقیق
تاااریخ ،اندیشاایدن درباااره حااواد و جسااتجوی عل ا آنهاس ا
ابنخلدون در این
ابنخلدون ،1331 ،ج ،1ص .)22بحث دیگر 
( 
رخدادن آناان اسا
باره ،راستی و درستی اخبار تاریخی و امکاان 
ابانخلادون ،بررسای وقاای
(همان ،ص .)188در شیوۀ انتقادی 
میشود که آیا وقوع چنین رویادادهایی
تاریخی با این پرسش آغاز 
ممکن بوده اس یا نه؟ و این پرسش باید مقدم بر هر چیز دیگری
باشد (مهدی ،1334 ،ص.)841
 .2−2علم عمران

ابنخلدون درباره چگونگی ظهاور و ساقوط حکوما هاا باا
نظری 
عنوان بدی «علم عمران» ارائه شده اس  .علمی که در نظار دارد باا
شااخصهاایی

توجه به باطن تاریخ و عل وقاوع حاواد و تعیاین
ابانخلادون
واقعی ،گزارشهای تااریخی را تصاحی کناد .بحاث 
درباره علم عمران از مدنی طبا باودن انساان و ضارورت اجتمااع
مایشاود .از نظار وی ،اجتمااع بشاری کاه وی آن را عماران
شروع 
اجتناابناپاذیر،

مایکناد و نیاز تشاکی دولا  ،اماری
نامگذاری 
ابانخلادون ،1331 ،ج ،1ص .)134از
ضروری و طبیعی اسا  ( .

روششناسی علوم انسانی /س /92ش /111تابستان 1031

ابنخلدون تأمین معاش ،عل اصالی تشاکی اجتمااع اسا
نظر 
ابنخلدون ،1331 ،ج ،8ص 32و  .)182وی اجتماع بشری را باه
( 
مایکناد
بادیهنشینی (بدوی) و شهرنشینی (حضری) تقسایم 
دو نوع 
(همان ،ص )182که تفاوت اجتماعات در نتیجه اختالفی اس کاه
میگیرند (همان ،ص.)801
در شیوه معاش (اقتصاد) خود پیش 
شاخصهای علم عمران

.3−2

ابنخلدون در طرح نظری خود و تدوین علم عمران ،نگاه ویا های

به بحث عصبی داشته اس  .موالی ،خصال نیکو ،اشارافیگاری
(تجم طلبی) ،خودکامگی (فرمانروایی مطلق) ،ستمگری ،فساد،
حسا هااای چهارگانااه ،نسا هااای سااهگانااه ،مراحا پاان گانااه
حکوم  ،انواع سیاس  ،حیات اقتصادی و مرگ و میار بسایار بار
شااخصهاا و موضاوعاتی

مهمتارین
اثر عوام گوناگون از جمله 
ابنخلدون در نظری خود به آنها پرداخته اس .
هستند که 
ابنخلدون دول ها مانند مردم ،عمرهای طبیعای 184
از نظر 
نمایکنناد
ساله داشتهاند و عموما از ساه نسا  04سااله تجااوز 
ابنخلدون ،1331 ،ج ،1ص .)310از نظار وی هماین کاه یا
( 
دول متمدن به وجود آمد ،همانناد یا موجاود زناده از قاانون
مایکناد و از پان
طبیعی و ضروری رشد ،بلوغ و انقرا پیروی 
میگذرد که هر ی دارای صفات ذاتی خاص خاود
مرحل متمایز 
میباشند (مهدی ،1334 ،ص .)811نکته مهم آنکه پان مرحلاه

ماییاباد
ابنخلدون در طای ساه نسا تاداوم 
حکوم مورد نظر 
(روزنتال ،1322 ،ص.)884
نسلهاک س گان حکومت
مراحل پنجگان و 

مرحل اول :دوران پیروزک = تولد

نسل اول

مرحل دوم :دوران خودزامگی= رشد

نسل دوم

مرحل سوم :دوران آسودگی = اوج

نسل سوم

مرحل چاارم :دوران مسالمتجویی = زوال
مرحل پنسم :دوران اسراف و تبذیر = سوو
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حکومت
 .4−2پیدایش

مهامتارین آنهاا (لمبتاون،1323 ،
عصبی از طریق خویشاوندی ،

مرحله اول هر حکوم  ،دوران پیروزی و غلبه حکوم جدید بار
ابنخلدون ،دس یافتن به ریاسا
حکوم مستقر اس  .از نظر 

طبیعیترین ناوع عصابی اسا (موساوی،

ص )121و نخستین و
میشود؛ زیرا «نتیجاه و

 ،1322ص )131که موج تشکی دول

و قدرت و تسل بر دیگران و در ی کلمه ،تشاکی دولا بادون
ابنخلادون ،1331 ،ج ،1ص)838؛
امکانپذیر نیس ( 

عصبی
نمایآیاد

به عبارتی دیگر «ریاس جز به وسیله قدرت و غلبه به دس

فایده خاندان و نس  ،عصبی اس و غرور قومی و یاری کردن باه
یکدیگر و جانسپاری هر ی از افراد در راه یاران خویش در پرتاو آن
حاصا ماایشااود» (اباانخلاادون ،1331 ،ج ،1ص 818و .)838

و غلباه هاام تنهاا از راه عصاابی حاصا ماایشاود .البتااه «عصاابیتی
میتواند غلبه یافته و بر دیگاران تسال یاباد کاه از دیگار اعضاای آن

خاندان و عشایر قبیله نیرومندتر باشد» (هماان ،ص .)812باه دیگار

هامساوگندی ،غلباه فارد
هامپیماانی و 
درنتیجه عصبی ناشی از 
بیگانااه و دسااتیابی وی بااه ریاس ا و قاادرت ایجاااد نماایشااود
ابنخلدون ،1331 ،ص.)812
( 

نمایشاود؛ بلکاه باا
سخن تعادل عصبی ها با برابری آنها محقق 
تفوق ی عصبی نیرومند بر دیگار عصابی هاا تحقاق مییاباد
(فیرحی ،1323 ،ص .)112در واق اگر عصابی هاا باه صاورت

 −نتیجه و هدف عصابی (کاارکرد عصابی ) :عصابی نیاروی
محرکه و انگیزۀ اصلی فعالی هاای سیاسای اسا (رساایی،1302 ،
ص .)134یکی از نتای عصبی  ،حمای و دفاع از اجتمااع در برابار

پراکنده و گونااگون در جامعاه باشاند ،باا ایجااد اغتشااش ،ماان
تشکی دول های پایدار خواهند شاد (شایخ ،1321 ،ص.)142
پا تنهااا عصاابی برتاار و یگانااه اسا کااه ماایتوانااد باار سااایر

ابانخلادون ،1331 ،ج ،1ص ،)813نتیجاه دیگار
خطرات اسا ( 
عصبی از بین رفتن اختالف و پراکندگی ماردم و اساتحکام پاذیرفتن
رشته الف و دوستی در میان مل میباشد (هماان ،ص ،)311ولای

عصبی ها غلبه کند و دولتی باثبات و قوی تشاکی دهاد و منشاأ
انواع گوناگونی حکوم متمدن و مأخاذ اناواع گونااگونی قاوانین
گردد (مهدی ،1334 ،ص.)334

هاادف مهاام و نهااایی عصاابی  ،کس ا قاادرت ،ب اه دساا آوردن
ابنخلادون در ماوارد فراوانای ایان
فرمانروایی و تشکی دول اس  .
هدف را یادآور شده و بر آن تأکید کرده اس (همان ،ص.)813

میشود عصبی مفهومی اصالی
بیانشده مشخص 

با مطال
ابنخلدون میباشد (قاادری ،1321 ،ص)123
برای درک اندیشه 
جامعهشناسی سیاسی

پایهای در فلسف تاریخ و
و بهعنوان عنصری 
انادازهای

قاضیمرادی ،1334 ،ص .)333او به
وی مطرح اس ( 
میتوان آن را موضوع
میپردازد که 
بر عصبی تکیه میکند و به آن 
اصلی علم عمران دانس (مهادی ،1334 ،ص .)332البتاه بایاد
گستردهتر از معناای

ابنخلدون از کلمه عصبی مفهومی
توجه کرد 
پروینگنابادی ،1331 ،پااورقی ص)110
لغوی آن را در نظر گرفته ( 
و آن را در سطوح مختلف و تعابیر فراوان مطرح کرده اس کاه باا

ابانخلادون عصابی
 −عصبی ممادوح و ماذموم :از نظار 
مذموم عصبیتی اس که بر عادات و رساوم باطا باشاد (هماان،
ص )318یا عصبی مذموم آن اس که «کسی دیگری را دشامن
بدارد ،بدانجه که از خاندان فالن یا قبیله بهمان اس » (همان،
پاورقی ص)113؛ ولی اگر عصبی در راه حاق و اقاماه امار خادا
باشد ،کاری مطلوب و پسندیده خواهد بود (همان ،ص.)318
توسعهطلبی و کس قدرت حاد و

 −عصبی و برتریجویی:
مرز ندارد ،پ «هرگاه خدواند عصبی به پایگااهی برساد در آن
ابنخلادون،1331 ،
میجوید» ( 
نمیکند بلکه برتر از آن را 
درنگ 

میتاوان از آن درک درساتی
ابنخلدون 
خواندن تمام کتاب مقدم 
یاف (آزاد ارمکی ،1321 ،ص 38و  .)111پ در ایان پا وهش
به دلی اهمی بحث عصبی و جه درک بهتر و کام تر مفهوم
میشود.
آن ،ابعاد آن در چند محور ،بهطور خالصه تبیین 
ابانخلادون عصابی را مبتنای بار دو امار
 −منشأ عصابی  :
هاامپیمااانی (ومء) و
ماایدانااد :نخساا  ،خویشاااوندی؛ دوم ،

ابنخلادون ،1331 ،ج ،1ص)813؛ ولای
همسوگندی (حلف) ( 


ج ،1ص.)813
 −رابطه دیان باا عصابی و عماران :تبلیغاات ماذهبی بادون
عصبی پیشرفتی نخواهاد داشا (لمبتاون ،1323 ،ص )122و
دعوت دینی نیز متقابال بر نیاروی عصابی میافزایاد و عصابی
میآورد که برتر و پایدارتر از عصبی صرفا مبتنای
تازهای به وجود 

بر خویشاوندی طبیعی اسا (مهادی ،1334 ،ص .)812نکتاه
مهم آنکه هرچند دین تقوی کننده عصابی و غلباه اسا  ،ولای

09
امکاانپاذیر اسا

غلبه و تشکی اجتماع و دول بدون دین هام
ابنخلدون ،1331 ،ج ،1ص.)833
( 
ابانخلادون،
بحاثهاای 

در مجموع با در نظر گرفتن تماامی
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بیوفاایی و مکار و فریا و
عهد ،تعظیم شریع  ،دوری گزیدن از 
ابنخلدون ،1331 ،ج ،1ص.)821
پیمانشکنی و همانند اینها ( 


شاید بتوان عصبی را از ی دیدگاه «وابستگی و پیوند خانوادگی»


حکومت
 .6−2زوال و سقوط

و از دیاادگاهی دیگاار «همبسااتگی اجتماااعی و اتحاااد و انسااجام

زوال و افااول یاا حکوماا از مرحلااه چهااارم بااا مماشااات و

گروهی» تعریف کرد.

مسالم جویی و قاان باودن باه وضا موجاود آغااز میشاود و
درنهای در پایان مرحله پنجم باا اساراف و تباذیر و تلاف کاردن

 .5−2استمرار و استحکام حکومت

ثروت دول  ،در صورت وجود عصابی رقیا قدرتمناد ساقوط

از نظر ابنخلدون ،مراح دوم و سوم حکوم  ،مراحا رشاد و

میکند.


اوج ی حکوم هستند .در این مراح ی حکوما اساتقرار

 .1−6−2عوام اصلی زوال و سقوط حکوم  :زوال عصبی ،

کام ا و اسااتحکام مااییابااد .از نظاار وی ،عوام ا فراواناای در

رواج اشرافیگری ،خودکامگی و ساتمگری حااکم و کاارگزارانش و

استقرار ،استمرار و استحکام ی حکوم نقش اساسای دارناد.

گسترش فساد از عوام اصلی سقوط ی حکوم هستند.

نخسااتین و مهاامتاارین عاماا در اسااتقرار کاماا و اسااتحکام

ابنخلدون ،همانگونه که عصبی مبتنی
 .1−1−6−2از نظر 

حکوم  ،همان عاما پدیدآورنادۀ آن ،عصابی اسا  .هرگااه

شالودۀ نیروی

بر خویشاوندی عام اصلی تشکی هر حکوم و

عصاابی دولتاای نیرومنااد باشااد ،قاادرت پادشاااه بیشااتر اس ا

ابانخلادون ،1331 ،ج ،1ص ،)821زوال آن
فرمانروایی اس ( 

(ابنخلدون ،1323 ،ج ،1ص )142و دوران فرمانروایی و عمر

میدهد ،اما چارا
نیز بهتدری حکوم را در سراشیبی سقوط قرار 

آن نیز دراز خواهاد باود (ابانخلادون ،1331 ،ج ،1ص.)341

مهامتارین دمیا کااهش
میشاود؟ یکای از 
عصبی دچار زوال 

استحکام دول نیز به مرور زمان ،گذش نس ها و دول های پیااپی

شادت عصاابی و زوال آن ،تجما پرساتی اسا (اباانخلاادون،

میبرناد
میشود؛ زیرا مردم چگونگی آغاز کار را از یاد 
وراثتی حاص 

میکند که باه
 ،1331ج ،1ص .)821این امر چنان فسادی ایجاد 

و خوی و روش فرمانبری و سارفرود آمادن در برابار ایشاان در عقایاد

قاضایمارادی ،1334 ،ص.)301

میانجامد (

فروپاشی عصبی

ابنخلدون ،1331 ،ص .)833به بیان دیگار
مییابد ( 
عمومی رسوخ 

دلی دیگر خودکامگی فرمانروایی میباشد که عصبی دیگاران را

مردم براساس قواعد رفتاری و عاادت ،پاذیرای حکمراناان نسا هاای

سرکوب سااخته و میادان را بار اها عصابی تناگ کارده اسا

میگردند (قادری ،1321 ،ص.)134
بعدی 
دومین عام استحکام ی دول  ،خصال نیکاو اسا  .از نظار
ابنخلدون ،خصال نی یکی از دمی پیروزی رئای قبیلاه و غلباه

عصبی او بر عصبیات دیگار اسا (موساوی ،1322 ،ص.)131
مایتاوان
اگر عصبی پای فرمانروایی به شمار رود ،خصال نیکو که 
آن را روح عصبی نامید (موسوی ،1322 ،ص ،)131از مهمترین
فرعیات نیروی فرمانروایی میباشد که موج میشود این نیارو
به کماال رساد و بادون آن کشاورداری معیاوب و نااقص اسا
(ابنخلدون ،1331 ،ج ،1ص .)821برخی مصادیق خصال نیکو
لغزشها ،یاری رساندن به بیچارگاان

عبارتند از :بخشش و بخشودن
و ستمدیدگان و دستگیری از بینوایان ،شکیبایی بر شداید ،وفاای باه

اباانخلاادون ،1331 ،ج ،1ص )318و بااه تاادری مااوالی را
( 
ابنخلدون عل دیگار انهادام عصابی را
میسازد .
جایگزین آنها 
شااهریگااری ،سیسااتم زناادگی کشاااورزی و اخااتالط ن ادهااا

برمیشمارد (موسوی ،1322 ،ص .)131نکته دیگار در ایان بااره

آن اس که تنها زوال عصبی دول مستقر سب سقوط آن دول
همزمان باید عصبی رقی قدرتمندی نیاز وجاود
نمیشود ،بلکه 

زوالیافته بشود.

داشته باشد تا جایگزین عصبی
ابانخلادون آن را
 .2−1−6−2اشرافیگری و تجم طلبی که 
ابانخلادون،
میداناد ( 
از امور و مقتضیات طبیعی در کشورداری 
 ،1331ج ،1ص)313−314؛ افزون بر زوال عصبی  ،پیامادهای
تنآساایی و ناابودی خصاال نیکاو
نامطلوب و ویرانگری از جمله 

امکانسنجی تبیین ظهور و سقوط حکومتهای معاصر براساس نظریه ابنخلدون


ابنخلدون ایان پیامادهای منفای را از موانا
برای دول ها دارد .
پادشاهی و کشورداری میداند (همان ،ص )821و معتقاد اسا
گرفتار شدن در تجمالت موج فرسودگی دول میشاود و آن را

00

در واق ستم ،اجتماع و عمران را و یران میکند و موجا تبااهی و
یشود و هرگاه اجتماع تباه گردد ،دول نیز تباه میشود
سقوط آن م 
اجتناابناپاذیر اسا

یکند و این موضوع از واقعیاات
و سقوط م 

به سراشیبی پیری نزدی ساخته تا سرانجام واژگون شده و از میاان

(همان ،ص.)021−028
 .5−1−6−2فساد و گسترش آن ،عام مهم دیگری در سقوط
ابنخلدون هرگااه دولتای مرتکا اعماال
حکوم اس  .از نظر 

ابنخلادون ،1331 ،ج ،1ص )022و
حاکم هم بهشمار میرود ( 

ناشایس شود ،کلیه فضای و خصال سیاس و کشاورداری را از
یگیرد تا درنهای سقوط کناد
دس میدهد و در سراشیبی قرار م 
ابنخلدون ،1331 ،ج ،1ص)822؛ در واق از نظار اقتصاادی،
( 

سهگانه بین پادشااه و
حجابهای 

برود (همان ،ص 821و .)313
مردم و در نتیجه دوری حاکم از عام مردم که از نتای خودکامگی
مایشاود وی

میتوان آن را «اشرافیگری سیاسای» نامیاد ،ساب

حمای مردمی را از دس بدهد.
 .3−1−6−2عام دیگر زوال حکوم  ،خودکاامگی حااکمی
اس که براساس حق عما نکارده ،عصابی را سارکوب و افاراد را
ناتوان و زبون کرده اس  .این رفتاار مساتبدان حااکم ساب تبادی
غلبهجویی افراد به سساتی شاده و خلا باه دولا راه
نیرومندی و 
ابنخلدون ،1331 ،ج ،1ص 343و .)318
مییابد ( 

 .4−1−6−2سااتمگری و خشااون  ،عاماا دیگاار تباااهی و
ابنخلدون تجاوز به مال ،نوامی و جاان
نابودی حکوم اس  .
یداند .البته از نظر فساد اجتماع ،ساخ تارین
مردم را ستمگری م 
یها و بزرگترین آنها این اس که مردم را به نااحق باه کاار
ستمگر 
یمازد آناان را باه مازدوری گمارناد .ساتم
اجباری وادار کنند و با 
دیگری که اجتماع و دول را سری تر به سراشیبی ساقوط نزدیا
یسازد ،تسل یافتن بر اماوال ماردم از راه خریادن محصاومت
م
ایشان به ارزانتارین بهاا و آنگااه عرضاه کاردن هماان کامهاا باه
باجهای تازه از مردم ،افازودن باه
گرانترین قیم ها اس  .گرفتن 
ناههاای تجملای،
اتها و خرج کردن این درآمدها جه هز ی 
مالی 
ابانخلادون،
یشاوند ( 
ستم دیگری اس که دول ها مرتکا ما 
 ،1331ج ،1ص )022−020و درنهایااا اینکاااه اگااار حااااکم و
کارگزاران حکوم  ،فعالی اقتصادی داشته باشند و با ماردم رقابا
کنند؛ به دلی ثروت بیکران ،ساب ضارر و زیاان ماردم و درنتیجاه
یشوند (همان ،ص )021−020که ایان
بدبختی و سی هروزی آنها م 
1
ابنخلادون ناوعی
یآید .ستمگری از نظر 
امر ستم بزرگی بهشمار م 
یگاری و
فساد قلمداد میشود (هماان ،ص )022و همانناد اشاراف 
انبخاش اسا (هماان ،ص)308؛
خودکامگی برای حکوم زی 
یتااان آن را ذیال
ابنخلدون بیشتر اقتصاد ی اسا و ما 
 .1بحث ستمگری از نظر 
بحث حقاق مدلکی هم منظار کر .

فساااد مااان و ترماازی در براباار رشااد اقتصااادی اس ا (تااانزی و
یاعتماادی
داوودی ،1321 ،ص )100و از نظر سیاسای ساب با 
یتواند به
یآورد که م 
مردم به حکوم میشود و شرایطی را پدید م 
سقوط رژ یم سیاسی حاکم بینجامد (همان ،ص .)104از مصادیق
نشانههای زوال کشورداری و واژگون شدن
فساد در حکوم که از 
پادشاهی به شمار میرود؛ عبارت اس از :عدم بزرگداش علماا
و شایستگان و خداوندان حس و نیز گماشتن افراد باه مناصا و
اباانخلاادون ،1331 ،ج،1
درجاااتی کااه ساازاوار آن نیسااتند ( 
ص ،)822−822ستمگری و گرفتن مالیات زیاد از مصادیق دیگر
ابنخلدون به دس میآید.
فساد اس که از متن نظرات 
ابانخلادون در نظریاه
نشانههای سقوط حکوم  :
 .2−6−2
یکند که معموم در اواخار یا حکوما رخ
خود مواردی بیان م 
یکاه ایان ماوارد رخ دهاد،
یدهد؛ باه عباارتی دیگار در صاورت 
م
یتواند نشان زوال و راهیافتن فرسودگی و پیری به حکوم باشد.
م
عبارتاند از:

اهم این موارد
 .1−2−6−2اتکا به موالی و سپردن کارهای بزرگ باه یااران و
همراهان بد و نابکار و طارد عناصار شایساته :در آخارین مراحا
فرمانروایی ی دودمان یا همان مرحله پیری و افسردگی دول ها،
خانهزاد و نیز باه
رئی دول (سلطان) به موالی و پرورشیافتگان 
ابنخلدون،
ینماید ( 
سپاهیان مزدور پش گرم شده ،به آنها اتکا م 
بردهوار و

 ،1331ج ،1ص 833و  .)831این نیروها تنها با تبعی
در جه مناف مادی شخصی خود و سرورشان ،دسا باه عما
نرو هرگااه قادرت مازدوران در حکوما افازایش
میزنناد .ازایا 
یکفایتی سیاسی آنان سسا
ییابد ،پای ههای حکوم به عل ب 
م
یمرادی ،1334 ،ص.)111−113
یشود( .قاض 
م

00
ابنخلادون معتقاد اسا باه
 .2−2−6−2افزایش مرگومیر :
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واقعیتر ظهور و ساقوط حکوما هاای معاصار براسااس نظریا


یشاود .اهام
دمی مختلف مرگومیر در اواخر دول هاا زیااد ما 

ابنخلادون فاراهم شاود ،مزم اسا افازون بار ارزیاابی و باروز


یزدگی ،افزایش کشتار ماردم و
دمی این موضوع عبارتند از :قحط 

ابنخلدون همچاون عصابی و اناواع فسااد،
شاخصهای نظری 


ابنخلدون ،1331 ،ج ،1ص.)142
یهای واگیردار ( 
شیوع بیمار 

عوام جدیدی که در دنیای معاصر در تغییار حکوما هاا ماثثر

ابنخلدون دول ها در پایاان
 .3-2-6-2افزایش مالیات :از نظر 

هستند ،در بازخوانی این نظریه مورد توجه قرار گیرند.

عمرشان بیشتر به دلی تجم خاواهی و اساراف و درنتیجاه روزافازون
ابانخلادون ،1331 ،ج،1
شدن مخاارج سالطان و کارکناان دولا ( 
ص ،)032تکااالیف مالی ااتی ف اراوان و گوناااگونی باار مااردم تحمی ا
یشود (هماان ،ص )021و نیاز
یکنند ،اما درآمد اندکی نصیبشان م 
م
به دلی ناامیدی مردم و دس کشیدن آنها از کشاورزی ،قحطی پدیاد
یآید (همان ،ص)142؛ در واق مالیاات اضاافی تجاارت را ناابود
م
یدهاد کاه
یسازد و مناف و دریاف های مالیاتی حاکم را کاهش ما 
م
اجتنابناپذیر آن ،ساقوط سلساله فرماانروایی از قادرت اسا

نتیجه
(روزنتال ،1322 ،ص.)28
ابنخلدون
 .3ارزیابی و بازبینی نظریه 

امکانسنجی تبیین ظهاور

ابنخلدون با هدف
در این بخش نظریه 
و سقوط حکوم های معاصر براساس آن ،مورد ارزیابی و بازبینی
میگیرد.
قرار 
تقسیمبنادی

میتوان در چند گروه کلی
حکوم های معاصر را 
ماردمساامر؛ دوم،
نماود :نخسا  ،حکوما هاای دموکراتیا یاا 
حکوم های مشروط سلطنتی و ساوم ،حکوما هاای پادشااهی.
گردش قدرت سیاسی و تغییار حکوما هاای معاصار هام بار اثار
انقاالب و

میگیرد؛ برخی حکوما هاا باا
عوام فراوانی صورت 
بسی مردمی ،برخی دیگر با کودتای نظامیان ،برخی با جنگ و در
چند ده اخیر از راه انتخابات هادای شاده معاروف باه انقاالب
مایکنناد .در هار چهاار ماورد ،تغییار باا
مخملی یا رنگی تغییار 
مایپاذیرد.
همراهی عوام خارجی یا بدون کما آنهاا صاورت 
پشتوانههاای

البته هنوز هم حکوم هایی وجود دارند که براساس
قومی به وجود آماده یاا بهوسایله قاومی دیگار از حکوما خلا
ماایشااوند کااه نمونااه بااارز آن ،حکوماا هااای عرباای جنااوب

خلی فارس اس .
دقیاقتار و

انجامشاده ،بارای اینکاه امکاان تبیاین
با توصیف 

 .1−3ارزیابی علم عمران

در حال حاضر عمران واژه نامأنوسی برای اجتماع انساانی اسا ،
زیرا بیشتر برای آبادانی بهکار میرود و بهکار بردن آن برای اجتمااع
ابنخلادون

میتوان گف
انسانی دور از ذهن اس ؛ به گونهای که 
انتزاعیترین معنا را برای واژۀ عمران انتخاب کرده اسا (مهادی،
جامعهشناسی تااریخی ،مفااهیم

 ،1334ص ،)801اما از دیدگاه
میباشند و معانی آنهاا در طاول تااریخ دگرگاون
نیز خود تاریخی 
میشوند (خدیوی ،1331 ،ص ،)23پا بایاد معناای عماران از

نظاامهاا و
ابنخلدون مدنظر پ وهشاگر باشاد و براسااس آن 
نظر 
دول ها ،بهوی ه حکوم های معاصر را بررسی کند.
 .2−3ارزیابی عصبیت و موالی

در دوران معاصر ،عصبی مبتنی بر خویشاوندی در میاان اقاوام و
قبای مختلف وجود دارد و در سطوح خرد همچنان در کار ایجااد
همبستگی مثثر اس (مهربان و میراحمدی ،1332 ،ص111؛ باه
نق از مارک سجمن)؛ ولی عصبی قاومی مانناد حکوما هاای
ابنخلدون که بتواند کس قدرت کند و حکوما تشاکی
دوران 
کماثار میشاود و در ساط کاالن عملکاردی نماادین دارد
دهد ،
هامپیماانی،
(همان ،ص ،)112ولی ظهور و بروز عصبی مبتنی بار 
میتوان از آن باه
بهوی ه در عرصه سیاسی−اجتماعی آشکارتر اس که 
قاضایمارادی ،1334 ،ص 333و .)311

عصبی نوین تعبیر کارد (
داشتن مناف مشترک یکی از وی گیهای مهم عصبی نوین اسا
کااه نقااش مهماای در شااک گیااری برخاای از انااواع عصاابی دارد
(آذربخش ،1338 ،ص1؛ با ویرایش) .یکی از انواع عصبی های
نوین و امروزی عصبی صنفی یا گروهی اس ؛ مانند همبساتگی
نیروهای نظامی یا برخی اقشار مانناد روحاانیون یاا پزشاکان کاه
میخورند یا باهطور ضامنی نساب
بهطور رسمی سوگند وفاداری 
به گروه و صنف خود تعص دارند و از موجودیا و عملکارد آن

امکانسنجی تبیین ظهور و سقوط حکومتهای معاصر براساس نظریه ابنخلدون


میکنند .نوع دیگر عصبی سیاسی اس و نموناه باارز و

حمای
مظهر آن احازاب هساتند کاه دارای اساسانامه میباشاند و شارط
عضوی در آن ،سوگند وفاداری خوردن اسا ؛ باه دسا آوردن
مهامتارین هادف ایان ناوع عصابی
موقعی سیاسی−اجتماعی 
اس  .عصبی عقیدتی را که از دیان و ماذه و نیاز ایادئولوژی
میتوان نوع دیگری از عصبی بهشمار آورد کاه
برگرفته اس  ،نیز 
مایتواناد
بهطور مستق یا در قال عصابی صانفی یاا سیاسای 
ظهور و بروز داشاته باشاد .نمونا ایان ناوع عصابی در انقاالب
فرانسه قاب مشاهده اس ؛ بهگونهای که پا از انقاالب فرانساه،
عصبی ملی یا ناسیونالیسم اهمی خاصای یافا و بسایاری از
میپنداشتند
وطنپرستان و سیاستمداران آن را ضامن استقالل ملی 

(رسایی ،1302 ،ص.)124
دساتهبنادی کارد:

میتوان از لحاظ کاارکردی نیاز
عصبی را 
عصاابی خلاادونی کااه هاادف اصاالی آن کسا قاادرت اسا و
عصبی واکنشی یا اصالحی .این نوع عصبی که بیشتر در دنیای
میشود ،در واکنش به گسترش فسااد حکاومتی و
معاصر مشاهده 
میگیرد و هدف ابتدایی آن ،اصالح وض
رفتار ستمگران آن شک 
موجود اس ؛ ولی چنانچه حکوم رفتار خود را اصاالح نکناد،
اهداف عصبی واکنشی (اصالحی) به سم سرنگونی حکوم
میکند .این نوع عصابی معماوم در
مستقر و کس قدرت تغییر 
میکند.
قال یکی از عصبی های ذکرشده بروز 
در مورد عصبی نوین چند نکته قاب توجاه اسا  :نخسا ،
هرچند منشأ عصبی در مقایسه باا گذشاته دچاار تغییارات قابا
توجهی شده ،ولی هنوز هم کس قدرت هادف اصالی عصابی
نوین به شمار میرود (پروین گنابادی ،1331 ،ص341؛ پااورقی
و با ویرایش)؛ دوم ،ممکن اس جه رسایدن باه قادرت ،اناواع
گوناگون عصبی نوین ائتالف تشکی دهند ،ائتالفای کاه پا از
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قاضیمرادی ،1334 ،ص)318؛ پنجم ،اقتدار در عصبی
گردد ( 
نوین که معموم به گروه تعلق دارد ناه فارد و ششام اینکاه درنظار
گرفتن عصبی نوین از جه همبستگی و نیز کارکردی کاه یکای
ابنخلدون در دوران معاصر باوده،
از شروط مهم استفاده از نظریه 
میآورد.
امکان استفاده از این نظریه را به مناسبی فراهم 
نکتاه مهاام دیگار آنکااه در دوران معاصار کااه شااهد تشااکی
ماردمساامر هساتیم ،نقاش ماردم در

حکوم های دموکراتی یا
تشکی حکوم و پایداری آن و رابطه مردم با انواع عصبی نوین
میتوان گفا  :نخسا آنکاه بخشای از
چگونه اس ؟ در پاسخ 
میکنناد،
مردم خود را در قال یکی از عصبی های نوین تعریف 
نمونهها اس ؛ دوم آنکه ماردم باا
عضوی در احزاب یکی از این 
شرک در انتخابات و سایر فعالیا هاای سیاسای و اجتمااعی در
تعیین دول مردان و قدرت دادن باه یکای از اناواع عصابی هاای
نوین ،مساتقیم یاا غیرمساتقیم نقاش خاود را در تاداوم عصابی
مایکنناد؛ باه
دلخواهشان و برکناری عصابی نامطلوبشاان ایفاا 
میتوان گف عصبی برتر برای رسایدن باه قادرت،
عبارت دیگر 
نیازمند حمای و پشتیبانی مردمی اسا و در غیار ایان صاورت
امکاانپاذیر خواهاد

ماندن در قدرت برای آن عصبی به ساختی
صحنههای سیاسی

بود .در واق مردم با حضور و انتخاب خود در
تاودهای) و غیررسامی
و اجتماعی ،عصبیتی مردمی (عماومی یاا 
ولی قدرتمند را شک و قدرت را به یکی از انواع عصابی رسامی
میدهند.
انتقال 
و درنهای اینکه در گذشته ،موالی از مردمان بیگاناه انتخااب
میگرفتناد؛ اماا در دوران
میشدند و در خدم مناف حاکم قرار 

معاصر تربیا نیروهاای باومی وفاادار یاا اساتفاده از مستشااران
خارجی یاا ترکیبای از هار دو در دساتور کاار حاکماان قارار دارد
قاضیمرادی ،1334 ،ص 111و 121؛ با ویرایش).
( 

کس قدرت و نابودی دشامن مشاترک معماوم ناپایادار اسا و
میگیرد؛ سوم ،در انواع عصابی

عصبی برتر قدرت را در دس
کمرناگتار و همبساتگی و انساجام

نوین ،جانفشانی و فاداکاری
شکنندهتر از عصبی مبتنی بر خویشاوندی و غرور قومی

گروهی
اس ؛ چهارم ،مشروعی طلبی برخی از اناواع عصابی ناوین از
گذشاتهای کاه

گذشتهگرایی متکی اس ،

دیدگاه فرهنگی اساسا به
میشود تاا ساپر ایادئولوژیکی عصابی
اسطورهپردازی و مقدس 


 .3−3ارزیابی فساد

دهای بیشااترین اهمی ا را دارد ،بااا بیشااترین مشااک در
وقت ای پدی ا 
یشو یم .فساد نیز از همین مقوله اس  .با وجود
تعریف آن روبهرو م 
چکا تعریاف قاان کنناده و
اهمی زیاد موضوع فساد ،تاکنون هی 
فراگیری از آن به دس نداده اس (جانساتون ،1321 ،ص .)82از
ارزشهای اخالقی جامعه یکی

دیرباز پدیدۀ فساد با موضوع زوال
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فر شده (کی.جین ،1321 ،ص )84و تعاریف کالسی فساد،

گستردگی آن و تشکی تور فساد یا شک گرفتن تودۀ سرطانی فساد

صرفا ساالم اخالقای کا جامعاه را در نظار دارد (جانساتون،
یکه اندیشمندان معاصار دامنا تعریاف
 ،1321ص)82؛ در حال 

وجود خواهد داش  .البته در این بااره چناد نکتاه گفتنای اسا :
میتوان برخای مفاساد را زیرمجموعاه دو یاا چناد
نخس اینکه 

دادهاند.
فساد را به سایر امور گسترش 
با توجه به تغییرات رواب بین افراد و دول هاا و تحاول رابطا
میان حاکم و مردم (کی.جین ،1321 ،ص )13و تعاریف متفاوت

عنوان اصلی قرار داد که جه پرهیز از تکرار ،ذی ی عنوان بیان
ابنخلادون مصاادیق
شود؛ دوم ،با توجه به اینکه ستمگری از نظر 
فراواناای دارد ،پا هریا از مصااادیق آن ،جداگانااه و بااهعنااوان

میدهاد اشاکال مختلاف فسااد را بشناسایم
فساد که به ما امکان 
(جانستون ،1321 ،ص ،)33مزم اسا اماروزه در پا وهشهاا،
مشخصتری برای فساد ذکر شاود تاا

بندیهای
دسته 
شاخصها و 


زیرمجموع یکی از انواع فساد منظور شده اس و درنهای اینکه
اسراف و رشوه و ...از نتای اشرافیگری اقتصادی و دوری از مردم
بااه دلیاا وجااود حائاا بااین صاااحبان قاادرت و ماارد از نتااای

اندازهگیری
میدانیم 
ملموستری حاص شود .از سوی دیگر 

نتای
شااخصهاای

خود فساد کار مشکلی اس (هماان ،ص )802و
فراوانی در مورد فساد وجود دارد که از نظر گستردگی ،شیوۀ کاار و

شدهاند.
اشرافیگری سیاسی اس که ذی فساد تعریف 
 .1−1−3−3برخی مصادیق مهم فساد سیاسی عبارتند از:

میباشند (همان ،ص ،)834اما با تهی
کیفی با یکدیگر متفاوت 
شاخصهای قابا اعتمااد ،دقیاق و درسا در ماورد متغیرهاای

مایتاوان باه ارزیاابی
شاخصهاا 

نزدی به فساد و استفاده از این

خودکامگی و استبداد ،اختناق سیاسی و نباود آزادی بیاان ،حااکم
ساوءاساتفاده از قادرت،
نبودن قانون ،پاسخگو نباودن حاکماان ،
فقدان رقاب و مشارک سیاسی ،خشاون  ،فسااد تقنینای ،فسااد

نسبتا درستی از اندازه فسااد دسا یافا (هماان ،ص)802؛ در
باههام پیوناد
شاخصهای فسااد همانناد گاره 

میتوان گف
واق 
خورده ،آن را گسترده و «تور فساد» را تشکی داده اس  .ایان امار

شایستهسامری ،وابستگی سیاسی ،فقادان شافافی ،

قضایی ،نبود
وجود حائ باین صااحبان قادرت و ماردم و انتسااب غیرواقعای
حاکمان به بزرگان.

موجا نارضااایتی و باایاعتمااادی مااردم بااه حکوما گردیااده و
میرود و

درنتیجه پشتوان مردمی حکوم متزلزل شده یا از دس
زمینه فروپاشی آن فراهم میشاود؛ باه عباارت دیگار هار فساادی
همانند سالول سارطانی عما میکناد و باا گساترش هار سالول
میشود که تمام کشاور
سرطانی فساد ،تودۀ سرطانی فساد تشکی 
مینماید و زمینه سقوط حکوم غارق شاده در فسااد را
را درگیر 
میسازد.
فراهم 

 .2−1−3−3برخی مصادیق مهم فساد اقتصادی عبارتند از:

رشااوه ،اخاااذی ،دزدی و اخااتالس ،راناا غیرمولااد ،مشاااغ
پاولشاویی ،نااامنی
مصارفگرایای افراطای ،

نامشروع ،اسراف و
حقوق مالکی  ،قرارداد استعماری باا کشاورهای خاارجی ،ورود
حاکم به مسائ اقتصادی و رقاب با مردم.
 .3−1−3−3برخی مصادیق مهم فساد فرهنگی−اجتماعی عبارتنداز:

 .1−3−3شاخصها ،متغیرها و مصادیق فساد

فساد اخالقی ،اعمال خالف دین ،تقلید کورکورانه از بیگانه ،فساد

فساد در قال ی مجموعه با عنوان «تور فساد» یا «تودۀ سرطانی
فساد» و در سه عنوان کلی شام فساد سیاسی ،فسااد اقتصاادی و
دساتهبنادی و بارای هار عناوان کلای،

فساد فرهنگای−اجتمااعی
میشاود تاا براسااس ایان عنااوین و
شاخصها و متغیرهایی بیان 

شاخصها و مصادیق مرتب با هر شاخص ،رویادادهای تااریخی

از جمله حکوم های معاصر ماورد بررسای قارار گیارد؛ باا ایان
تار وجاود فسااد و میازان
دقیاق 

واقعایتار و

روش ،امکان بررسی

اداری و عدم بزرگداش شایستگان.
 .4−3سایر عوامل (موضوعات دیگر)

همانگونه که بیان شد ،مزم اس عواما جدیادی کاه در دنیاای
معاصر در تغییر حکوم هاا ماثثر هساتند ،در باازخوانی نظریاه
مهمترین ایان عواما  ،دخالا
ابنخلدون مورد توجه قرار گیرد؛ 

ابنخلدون به
فناوریهای جدید هستند که در نظری 

خارجی و نیز
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آنها پرداخته نشاده اسا  .دخالا خاارجی کاه بیشاتر از ساوی
مایشاود ،در
بینالمللی و دول های خارجی اعمال 
سازمانهای 

زمااان اباانخلاادون بااه شااک امااروزی وجااود نداشااته اس ا و

دولتهاک خارجی

سازمانهاک بینالمللی از جمل شوراک امنیت سازمان ملل

فناوریهای جدید هم مخصوص دوران معاصار هساتند ،بناابراین

در تبیین شک گیری و فروپاشی حکوم های معاصار بایاد باه دو
عام ذی نیز توجه کرد.

یهای جدید
 .2−4−3فناور 
فناوریهای جدید و امکانات پیشارفته در اختیاار

با پیشرف علم،

 .1−4−3دخالت خارجی

بشر قرار گرف  .از اوای قرن بیستم با اختراع رادیاو و تلویزیاون و
در اواخر آن ،با ورود مااهواره و اینترنا باه زنادگی بشار ،دنیاای

دهههای گذشته ،استعمار به سب قدیمی منسوخ شده اسا ؛
در 
کشورهای قدرتمند و البته زورگو با حمای از عناصر داخلی خاود
با کودتای نظامی یا انقالب مخملی ،حکوما ناامطلوب از نظار
خودشان را سرنگون کرده و عناصر وابساته باه خودشاان را سارکار
آوردهاند تاا منااف آنهاا را تاأمین کنناد؛ از ساوی دیگار در دوران

بینالمللای
سازمانهای 

معاصر و بیشتر پ از جنگ جهانی دوم،
شادهاناد .ساازمان

با اهدافی همچون تأمین صل جهانی تشکی
سازمانها هساتند،

مهمترین این
مل متحد و شورای امنی آن،از 
ساازمانهاا ،تجاارب ماتقن و

اما برخالف اهداف اساسنامه ایان
سازمانها در بیشتر مواق زیر

میدهد که این
مستند تاریخی نشان 
قدرتهای بزرگ و مستکبر قارار داشاته و در اماور داخلای

سیطره
کشورها دخال کردهاند یا آنها را تح فشار قارار داده و حتای در
برخی موارد ،با راهاناداختن جناگ حکوما مساتقر را سارنگون
کردهاند .حمله باه عاراق (ساال 8443م) بهوسایله یا ائاتالف

بینالمللی به رهبری آمریکا و انگلای باا مجاوز شاورای امنیا

ساالحهاای کشاتار

سازمان مل به بهانه دستیابی رژیم صادام باه

رساانههاای

ارتباطات دچار تحول بزرگی شد .باا ایان ابزارهاا کاه
میشوند ،نفوذ خیلی زیادی بر مردم گذاشاته
ارتباطجمعی نامیده 

بایساواد نیاز
تاودههاای 
میشود .از راه پخش اخبار و نظریاات ،

مایدهاد ،بااخبر
مییابند و از آنچه در کشور و جهاان رخ 
آگاهی 
میشوند .دوورژه ،اندیشمند فرانسوی ،رادیاو و تلویزیاون را ابازار

مثثری در نشر اخبار و افکار دانسته و آنها را سالح سیاسای بسایار
نیرومند خوانده اس (عالم ،1323 ،ص)328؛ به عباارت دیگار
تحول در دنیای ارتباطات ،نحوه حکمرانی دول ها و روابا باین
کشورها را نیز تح تأثیر قرار داده اس  .ایان ابزارهاا ارتبااط باین
گروههاای سیاسای−اجتمااعی را
گروههای مختلف مردم از جمله 

قدرتهاای بازرگ در جها تاأمین منااف

آسان کرده اس  .البته
شادهاناد،
خود ،از این امکانات پیشرفته که به قدرت نرم معاروف 
بیشااترین بهااره را ماایبرنااد؛ بهگونااهای کااه بااا ایاان اب ازار علیااه
حکوم هایی که مناف آنها را تهدید میکنناد ،عملیاات روانای را
سازماندهی و افکار عمومی مردم را علیاه آن حکوما هاا تهیای
انقالبهای مخملی یا رنگی از جمله انقالب گ سارخ

میکنند.


جمعی و سرنگونی صدام و دولتش ،حمله به لیبی (ساال 8411م)

در گرجستان (سال 8443م) و انقالب نارنجی در اوکاراین (ساال
8440م) نمونااههااایی از مداخلااه نیروهااای خااارجی در جه ا

از سوی ناتو به رهبری فرانسه باا حمایا ساازمان ملا باه بهاناه

رساانههاای ناوین در تهیای افکاار

پشتیبانی از مخالفان و قدرت

حمای از مردم و سقوط دول قذافی و کشاتن بادون محاکماه و

عمومی علیه دول مستقر اس .

مشکوک وی و حمله به افغانستان (سال 8441م) توس آمریکاا و
همپیمانانش به بهاناه حملاه یاازده ساپتامبر و از باین باردن گاروه

قدرتهای بازرگ

نمونههایی از این دخال های
القاعده و طالبان ،
بینالمللی در امور سایر کشورها اس .
سازمانهای 

و

اعالمی هاک چاپی نشریات و روزنام ها رادیو (ضبط و روت) تلویزیون

اینفرنت
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ابنخلدون و بازخوانی آن
 .5−3نمودار کلی نظریه 
نمودار نظری ابنخلدون و بازخوانی آن−علم عمران

شاخصهاک بررسی و تبیین ظاور و سوو یک حکومت معارر

عصبیت

اشراریگرک

سفمگرک

رساد

رناورکهاک جدید

دخالت خارجی

مراحل پنجگان و نسلهاک س گان حکومت

خودزامگی

خصال نیکو

انواع سیاست

نتیجهگیری

جمعبندی و

.4

حیات ا فصادک

مرگومیر

امکاانسانجی

نتیجهگیاری مطالا باا نگااه
در جم بندی و 

ابانخلادون تشاری شاد؛ ایان
در پ وهش حاضر ،نخس نظریاه 
نظریااه کااه در قال ا علاام عم اران بیااان شااده ،دارای چهااار اص ا
«موضوع»« ،مسئله»« ،شیوه»« ،هدف و غای » اس  .موضاوع آن
شایوه آن
اجتماع بشری ،مسئله آن شک های اصلی اجتماع بشاری ،
برهان و هدف یاا غایا آن تصاحی گازارشهاای تااریخی و نیاز
بررسی و تبیین عل ظهور و سقوط حکوم هاس  .این چهار جزء
مکم ی علم واحدند .علوم دیگر ممکن اس در ماورد اجتمااع
بشری بحث کنند ،اشکال اصلی اجتماع بشری را بررسی نمایناد ،از
برهان استفاده کنند و در بازشناختن درس از نادرس در خبرهاای

میتوان گف تبیین و بررسی ظهور و سقوط حکوم های معاصر

ابنخلدون وجود دارد؛ به شرط آنکه این نظریه
با استفاده از نظریه 
ابنخلدون باه
بازبینیشده و در واق نظریه 

براساس شرای جدید،
نظریه نوخلدونی تبدی شود.
پشتوانه قومی و عصبی ناشای از

درگذشته حکوم ها مبتنی بر
میرسیدند و با گذراندن مراحلی و ظهور ی عصابی
آن به قدرت 
میرفتند؛ به گونهای کاه پا از مادت
جدید قومی قدرتمند از بین 
زمانی تنها نامی از آن حکوم وجاود داشاته و اثاری از قادرت آن
نمیماند .حتی برخی کشورها مورد تاخ وتاز قرار گرفتاه و در
باقی 

تاریخی سودمند باشند؛ ولی وی گی آشکار علم عمران این اس کاه
میدهد؛ از اینرو با ایان نظریاه
همه این کارها را در آنواحد انجام 
شااخصهاای واقا گرایاناه اسا ،

که دارای چارچوب مشخص و
میتوان ظهور و سقوط حکوم های گذشته را تبیین کرد کاه بیشاتر

میشدند .در ادام پ وهش با هادف
براساس عصبی قومی تشکی 
امکانسنجی تبیین ظهور و سقوط حکوما هاای معاصار براسااس

ابنخلدون ،این نظریه ارزیابی و بازبینی میشود.
نظریه 

میگرفتناد؛ در
صورت شکس  ،تح حاکمی اقوام خارجی قرار 
ابنخلدون ،عصبیتی که بتواناد کسا قادرت کناد،
واق در نظریه 
قبیلهای اس .
مبتنی بر خویشاوندی و رواب قومی و 
ولاای در دوران معاصاار موضااوع قاادرت و تشااکی حکوم ا
متفاوت شده اس  .در حکوم های معاصر بیشتر عصبی قومی
به عصبی نوین تبدی میشود و تصرف ی کشور توس دولا
خااارجی و حکوما مسااتق تشااکی دادن بااه وساایله آن دولا

امکانسنجی تبیین ظهور و سقوط حکومتهای معاصر براساس نظریه ابنخلدون


خارجی ،عمال موضوعی ندارد و حاداکرر یا دولا قدرتمناد
نشااندهای را از میاان ماردم هماان

میتواند دول دسا 
خارجی 
کشور به قدرت برساند و از آن حمایا کناد؛ در واقا در نظریاه
همپیماانی اساتوار اسا  .عصابی
نوخلدونی ،عصبی بیشتر بر 
صنفی یا گروهای ،عصابی سیاسای و عصابی عقیادتی از اناواع
عصاابی هااای نااوین و امااروزی هسااتند .ضاامن آنکااه در نظریااه
دساتهبنادی

میتوان از لحااظ کاارکردی هام
نوخلدونی عصبی را 
کرد :عصبی خلدونی که هدف اصلی آن کس قدرت و عصابی
واکنشی یا اصالحی که هدف ثانوی آن کس قدرت اس .
در عصاابی  خلاادونی ،عمااوم مااردم نقااش کمرنگاای دارنااد و
درنهای مردم ی قبیلاه یاا قاوم در پیادایش یا حکوما نقاش
میکنند و سایر مردم یا نقشی ندارند یا نقاش کمرناگ و
اساسی ایفا 
موقتی در سرنوش سیاسی خود برعهاده دارناد؛ ولای در عصابی
نوین ،مردم نقش اساسی در سرنوش یا حکوما دارناد .اناواع
عصبی نوین برای تبدی شدن به عصبی برتری کاه بتواناد کسا
قدرت کند ،نیازمند حمای و پشاتیبانی مردمای اسا ؛ در واقا
صحنههای سیاسی و اجتمااعی

مردم با حضور و انتخاب خود در
همچون انتخابات یا انقالب و بسی مردمای ،عصابیتی مردمای و
غیررسمی ولی قدرتمند را تشاکی و قادرت را باه یکای از اناواع
میدهند.
عصبی رسمی انتقال 
کس حمای و پشتیبانی مردمی نیز الزاماتی دارد؛ حکوما
میخواهد از این پشتوانه برخوردار باشد باید نخس به مردم و
که 
نظارات آنهااا بااهطااور واقعاای اهمیا بدهااد .آزادی بیااان ،دوری
ازخودکامگی و فراهم کردن زمینه مشارک مردم در امور سیاسی و
اجتماعی از جمله برگزاری انتخابات قانونی ،رقابتی و آزاد ،محارم
شایستهسامری و

دانستن مردم با پاسخگویی و شفاف کردن امور،
واگذاری امور به افراد میق بدون توجه به مسائ سیاسی و ن ادی و
قومی از مصادیق این موضوع اس  .دوم اینکه با توجه به نقش مهم
فساااد در ایجاااد فضااای باایاعتمااادی ،از شااک گیااری آن در ابعاااد
مختلااف آن و تشااکی «تااور فساااد» یااا «تااودۀ ساارطانی فساااد»
جلااوگیری کنااد و در صااورت وجااود فساااد ،بااا آن مبااارزه جاادی،
مثلفاههاایی همانناد

بیطرفاناه و مساتمر داشاته باشاد.
همهجانبه ،

حاکمی قانون ،عدال محوری و دوری از اشرافیگری و ستمگری
نقشی اساسی در این باره دارند.
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در نظریه نوخلدونی ،دو موضوع مربوط به دوران معاصر نیاز در
ظهااور و سااقوط حکوم ا هااا نقااش دارنااد :دخال ا خااارجی و
منطقاهای

فناوریهای جدید .برخی کشورهای قدرتمند جهاانی یاا

بینالمللی با دخالا در اماور
سازمانهای 

بهطورمستق یا با کم
داخلی حکوم مخالف خود ،آن را تح فشاار قارار داده و حتای در
فنااوریهاای جدیاد

کردهاند.
برخی موارد ،حکوم مستقر را سرنگون 
رسانههای عمومی نیاز باا جها دهای باه افکاار عماومی
همچون 
قدرتهای بزرگ میباشند و باا ایان

کشورها ،ابزار مثثری در دس
ابزار نحوه حکمرانی دول ها و رواب بین کشاورها را نیاز تح تاأثیر
میدهند.
قرار 
درنهای چند نکتاه دربااره بررسای و تبیاین ظهاور و ساقوط
حکوم های معاصر براسااس نظریاه باازبینی شادۀ ابانخلادون
(نظریه نوخلدونی) قاب بیان اس  :نخس اینکه نقش هرکادام از
موضااوعات گفتااهشااده و می ازان تااأثیر آنهااا در ظهااور و سااقوط
حکوم ها ،متفاوت و متغیر اس ؛ به گوناهای کاه ممکان اسا
ی موضوع اصاال تاأثیری در ایان بااره نداشاته باشاد؛ دوم ،ایان
موضوعات و شاخصها و متغیرهاای مرباوط باه هار موضاوع باه
تنهایی موج سقوط ی حکوم نمیشوند؛ بلکه وقوع همزمان
تعداد زیادی از این عوام و فراگیری آنهاا ،زمینا فروپاشای یا
حکوم و پیدایش حکوم جدید را فراهم میآورد و سوم اینکه،
اگار حکااومتی دچاار بحارانهاا و فساااد فراگیار شااده باشااد و در
سراشیبی سقوط و در معر نابودی قارار گیارد ،وجاود مادعی و
عصبی رقی قدرتمند جه جایگزینی حکوم مذکور ،شارط
اصلی تشکی ی حکوم جدید اس ؛ وگرنه حکوم موجود،
ک دار و مریض به حیات خود ادامه میدهاد یاا آن کشاور دچاار
هرجومرج شده ،زمیناه تشاکی حکوما هاای ناپایادار یاا چناد

میشود .در این ماورد و در دوران
حکوم در ی سرزمین فراهم 
معاصر ،قدرتهای جهانی و منطقهای نقش مهمی در استمرار یاا
نابودی اینگونه حکوم ها ایفا میکنند.
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منابع

دورههاای شاک گیاری،
 .1آذربخش ،پروانه (« ،)1338بررسای 

روششناساای
داناااییفاار و همکاااران ،حساان ( « ،)1333

.11

ثبات و ضعف دولا هاای شامال آفریقاا باا توجاه باه نظریاه

پ وهشای رئالیساام انتقاادی؛ فهاام مباانی ،فراینااد و اساالوب

پایاننامه ارشد ،دانشگاه الزهرا.
ابنخلدون» ،تهران :


ینششناس علیم انسیان  ،س ،81ش،148
اجرا» ،فصلنامه 

جامعهشناسی ابی خلیون  ،چ،1

 .8آزاد ارمکی ،تقی (،)1321
تهران :انتشارت تبیان.
ابنخلدون ،عبدالرحمن ( ،)1331مقومه ابی خلیون  ،ج 1و
 .3
 ،8ترجم محمد پاروین گناباادی ،تهاران :شارک انتشاارات
علمی و فرهنگی.
ابنخلدون ،عبدالرحمن ( ،)1323العبر تیایخ ابی خلیون ،
 .0
ج ،1−1چ ،8ترجم عبدالمحمد آیتی ،تهران :پ وهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.
جامعیهشناسی تییایخ  ،چ،1

 .1اسامی  ،دنای ( ،)1321برآمییو
ترجمه سیدهاشم آقاجری ،تهران :انتشارات مروارید.
 .1بصاایرتی ،منیااره و حمیااد پارسااانیا (« ،)1332تحلیاا بعااد
انسانشناختی رئالیسم انتقادی از ساح اجتمااعی دیان و نقاد

آن» ،دنفصلنامه علم انسا پژنه دخنی  ،س ،11ش ،01بهاار
و تابستان ،ص.10−03
هستیشناسی

بنیفاطمه و همکاران ،حسین (« ،)1332مبانی
 .2
و معرف شناسی اجتماعی رئالیسم انتقادی؛ باا تأکیاد بار آراء
روی بسااکار» ،مجلییه یاهبییرد فرهنیی  ،ش ،00زمسااتان،
ص.12−83
 .2تانزی ،ویتاو و حمیاد داودی ( ،)1321اقتصیاد سیاسی فسیاد
(فسییاد یشییو اقتصییاد ن مالی ی عمیییم )،چ ،1ترجمااه علاای
بختیاریزاده ،تهران :پ وهشکده مطالعات راهبردی.

انوازهگییر
 .3جانستون ،میکائی ( ،)1321اقتصاد سیاس فساد ( 
فسییاد)،چ ،1ترجمااه علاای بختیاااریزاده ،ته اران :پ وهشااکده
مطالعات راهبردی.

بهار ،ص.88−1
 .18رساااایی ،داوود ( ،)1302حاكمیییی دی اسییی م ن نظیییر
اب خلون دیبایۀ آ  ،دانشگاه تهران :رساله دکتری.
سوههیا
 .13روزنتال ،اروین ( ،)1322انوخش سیاس اس م دی 
میانه ،چ ،8تهران :قوم .
انوخشهها اب خلون ،

 .10شیخ ،محمدعلی ( ،)1321پژنهش دی
چ ،3تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
فیصاالهبخااش،

 .11طالبااان ،محمدرضااا (« ،)1332آزمااون
جامعهشناسی دین و رئالیسام انتقاادی» ،مجلیه مطالعیا ن

بیس تحقیقا اجتماع دی اخیرا  ،دورۀ ،3ش ،0زمساتان،
ص.238−223
 .11عالم ،عبدالرحمن ( ،)1323بنیادها علی سیاسی  ،چ،81
تهران :نشر نی.
 .12فیرحاای ،داوود ( ،)1323قییوی

دانیی ن مشییرنعی دی

اس م ،چ ،14تهران :نشر نی.
 .12قااادری ،حاااتم ،)1321( ،انوخشییهها سیاسی دی اسی م ن
اخرا  ،تهران ،چاپ ششم ،سم .
قاضیمرادی ،حسن ( ،)1334استبواد دی اخیرا  ،چ ،1تهاران:

.13
انتشارات کتاب آمه.
 .84کی.جین ،آرویند ( ،)1321اقتصیاد سیاسی فسیاد (قیوی
سیاس ی ن فسییاد)،چ ،1ترجمااه علاای بختیاااریزاده ،ته اران:
پ وهشکده مطالعات راهبردی.
 .81لمبتون ،ان.کی.اس ( ،)1323دنل ن حکیم دی دنیه میان اس م،
مرشدیزاده ،تهران :نشر تبیان.

چ ،1ترجم علی

 .14خدیوی ،غالمرضا ،)1331( ،بریس علی ناپاخیوای  ...بیا

 .88مارش و استوکر ،دیوید و جاری ( ،)1322ینش ن نظرخیه دی

تاكیو بر نظرخه اب خلون  ،تهران ،پایان نامه دکتری ،دانشگاه

حاجییوسافی ،تهاران:

علیم سیاس  ،چ ،1ترجمه امیرمحمد

آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

انتشارات پ وهشکده مطالعات راهبردی.

امکانسنجی تبیین ظهور و سقوط حکومتهای معاصر براساس نظریه ابنخلدون
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بنیانهاای
مقدمهای بر 
 .83محمدپور و همکاران ،احمد ( « ،)1334

 .81مهربان ،احمد و منصاور میراحمادی (« ،)1332نوعصابی ؛

روششناختی رئالیسم انتقاادی» ،دنفصیلنامه اسی م ن
فلسفی و 

اینخلدون با نگااه باه روناد شاک گیاری گاروه
توسع مفهوم 

علیم اجتماع  ،س ،3ش ،1بهار و تابستان ،ص.141−23
انوخشهها سیاس دی اس م

 .80موسوی ،سیدمحمد (،)1322
ن اخرا  ،چ ،1تهران :دانشگاه پیام نور.
 .81مهدی ،محسن ( ،)1334فلسیهه تیایخ ابی خلیون  ،چ،1
ترجم مجید مساعودی ،تهاران :شارک انتشاارات علمای و
فرهنگی.

داعش» ،دنفصلنامه پژنه سیاس نظیر  ،ش ،80پااییز و
زمستان ،ص.128−133

