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Муқаддима
Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқот. Андешаҳои иҷтимоии мутафаккирони
гузашта танҳо дар қаринаи таърихии хеш маҳдуд намешаванд, балки ба
сифати таҳкурсии усулӣ барои интихоби равиши дарки масъалаҳои ҳаёти
ҷамъиятии давраҳои минбаъдаи таърихӣ низ кӯмак менамоянд. Чунин
қазоват, хусусан, барои ҷомеаҳои дар зинаи рушди суннатӣ қарордошта, ки
суръати тағирпазирияшон чандон пуршиддат нест муносибтар аст. Бинобар
ин, метавон таъсири афкори иҷтимоии баъзе мутафаккиронро дар
марҳилаҳои гуногуни таърихӣ мушоҳида намуд, ки дар навбати худ,
зарурати таҳқиқи ҳамаҷонибаи онҳоро мубрамтар месозад. Таълимоти Ибни
Халдун дар ҳавзаи тамаддунҳои мардумони мусулмонтабор ва ҳатто берун
аз он аз чунин таъсиргузорӣ ба рафтору мафкураҳо бархурдор аст. Аз ин
рӯ, муҳаққиқони гуногуне пайваста ба таълимоти иҷтимоии ӯ рӯй оварда,
мекушанд дар он андешаҳои ҷолиби дархӯри замони худро пайдо кунанд ва
ҷанбаҳои алоҳидаи афкори ӯро барои тақвияти назариёти илмии худ
истифода баранд. Дар кишвари мо низ солҳои охир ба таҳқиқи паҳлӯҳои
гуногуни таълимоти ин мутафаккир саъю талошҳои назаррасе ба сомон
расидааст.
Барои ҷомеаи муосири Тоҷикистон, ки ба истеҳкоми муносибатҳои
нави

ҷамъиятӣ

иқдом

дорад,

таҳқиқи

масоиди

афкори

иҷтимоии

мутафаккироне, ки ба ин мавзӯъ муносибати обективӣ дорад, аҳамият ва
мубрамияти хосае касб намудааст. Мусаллам аст, ки барои дарки табиати
сифатҳои иҷтимоии инсон пеши назар овардани таҳаввули таърихии онҳо ва
омилҳои асосии ташаккул ёфтанашон муҳим аст. Роҳ ёфтани қобилияти
дарки инсон ба моҳияти ин масъалаҳо аз бисёр ҷиҳат дар заминаи
фарогирии таълимотҳои мавҷудаи иҷтимоӣ муяссар мегардад. Зеро бештари
чунин таълимотҳо ба таври умумиятдиҳии иҷтимоӣ заминаҳои ташаккул ва
таҳаввули сифатҳои иҷтимоии инсонро дар муҳитҳои гуногуну хоси
тамаддунӣ нишон медиҳанд ва самти таваҷҷуҳи муҳаққиқро ба интихоби
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равишҳои созгор равона месозанд. Дар ҳамин самт мутолиаи густурдаи
таълимоти иҷтимоии Ибни Халдун барои ҷомеаи илмии кишварамон ва
рушди таҷрибаи ҷомеасозии он хеле муҳим аст. Зеро таълимоти Ибни
Халдун фарогири масъалаҳои фалсафӣ, динӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, ахлоқӣ,
зебоипарастӣ ва табиатшиносӣ буда, дар замони муосир низ ба онҳо майлу
рағбати зиёд мушоҳида мешавад. Аз ин рӯ, дар шароити имрӯза омӯзиш ва
барасии таълимоти фалсафии Ибни Халдун аҳаммияти махсус дошта
пажӯҳиши ҷанбаҳои мухталифи он тақозои замон аст.
Ба ҳамин хотир, мо мавзӯи Таълимоти Ибни Халдун дар бораи
ташаккули сифатҳои иҷтимоии инсонро интихоб намудем, зеро аз назари
равиши таҳқиқ дар сатҳи баланди фалсафӣ қарор дорад. Яке аз хусусиятҳои
равиши фикрӣ ва таҳлилии Ибни Халдун дар он зоҳир мешавад, ки роҳҳои
ҳалли хеле сода, вале дақиқ барои масъалаҳои иҷтимоӣ пешниҳод мекунад.
Албатта пешниҳод намудани натиҷагириҳо ва ҳалли масъалаҳо бо равиши ӯ
ва бо зеҳну фикри урфӣ наздик кардани онҳо боис шудааст, ки осори Ибни
Халдун мавриди таваҷҷуҳи қариб ҳамаи таърихнигорон ва ҷомеашиносон
гардидааст. Бо таваҷҷуҳ ба нуқтаҳои дар боло қайдшуда, ҳам ҷанбаи
актуалӣ доштани масъалаи мавриди таҳқиқи мо ва ҳам зарурати баррасии
он ошкор мегардад. Бинобар ин, масъалаи мазкур дар ин рисола аз нуқтаи
назари фалсафӣ ва ҷомеашиносӣ баррасӣ шуда, он дорои ҷанбаҳои
назариявӣ ва амалист.
Сатҳи омӯзиши мавзӯъ. Масъалаҳои гуногунҷабҳаи таълимоти Ибни
Халдун дар тӯли таърих аз тарафи донишмандони зиёде мавриди таҳлилу
баррасӣ қарор дошта, то имрӯз идома дорад. Имрӯзҳо хеле кам
ҷомеашиносонеро мебинем, ки дар таҳлил ва баррасии ҷомеаҳо аз назариёти
Ибни Халдун истифода набаранд. Ҳануз дар қарни XIX афкори Ибни
Халдун назари донишмандони ғарбиро ба худ ҷалб намуда дар доира
баҳсҳои доманадоре осори ӯро мавриди пажуҳиш қарор доданд. Нисбатан
дар кишварҳои мусулмоннишин алоқамандони мутолиаи осори Ибни
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Халдун камтар буданд ва метавон гуфт, ки аз навиштаҳои

ғарбиён ба

аҳаммияти китоби гаронқимати ӯ, яъне «Муқаддима» огоҳӣ пайдо карданд.
То имрӯз олимони барҷастае аз Шарқу Ғарб ба таҳлилу баррасии шахсият
ва афкору осори Ибни Халдун иқдом намуда дар ин замина осори
арзишманде пешкаши аҳли илм намудаанд.
Оид ба масъалаи ҷомеашиносии Ибни Халдун дар бештари китобҳои
таърихӣ ва ҷомеашиносии Ғарб фаслҳои ҷудогонае ихтисос дода шудааст.
Онҳоро метавон ба се навъи асосӣ тақсим кард.
- Таҳлилҳои ҷудогона ба сурати китоб ё мақолаҳо, ки дар бораи
дидгоҳҳои дар «Муққаддима»- и Ибни Халдун ҷой дошта баҳс мекунанд;1
- баҳсҳое, ки дар онҳо барои тақвияти фикр ба осори Ибни Халдун
муроҷиат шудааст;2
- китобҳое, ки дар бораи улуми инсонӣ (антропология), таърихи
иқтисодиёт, ҷомеашиносӣ ва таърихи илм навишта шуда, ва дар онҳо
баҳсҳову назарияҳои Ибни Халдун матраҳ шудаанд.3
Маълум аст, китобҳои қисми сеюм арзиши бештари илмӣ доранд, зеро
дар онҳо ҷойгоҳ ва арзиши назарияҳои илмии Ибни Халдун дар таърихи
илм ва ё улуми инсонӣ бо далелҳои мушаххас муайян мешаванд.

Алҳусрӣ Сотеъ. Диросот ан Муқаддимаи Ибни Халдун [Матн] / Алҳусрӣ Сотеъ. – Бейрут, 1943.
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New York, 1903. – Р.200-208; Douglas, H. Garrison. Ibn KHaldun and modern social sciences: A
comparative theoretical inqury into society, the state, and revolution [Text] / H. Douglas // Published by
ProQuest LLC. – 2012. – P.84.
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Игнатенко, А.А. Ибни Халдун [Текст] / А.А. Игнатенко. – М., 1980. – 160 с; Идиев, Х.У.
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Tamerlane [Text] / Walter Fischel // University of California, 1952; Gellner, E. From Ibn Khaldun to
Karl Marx [Text] / E. Gellner // Political Quarterly. – 1961. – Iss.32. – Р.385-392; Hart, D.M. Ibn
Khaldun and the beginnings of Islamic sociology in the Maghrib [Text] / D.M. Hart // Arab Historical
Review for Ottoman Studies. – 1993. – Iss.7-8. – P.39-58.
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Дар бораи ҳаёту фаъолияти Ибни Халдун пажуҳишҳои сершуморе
шуда, ки муҳимтаринашон ба қалами Натаниел Шмидт Розентал Франс,
Алфред фон Кремер, Муҳаммад Сақафӣ ва Бутул Гастон тааллуқ доранд.4
Ин навиштаҳо ба забонҳои англисӣ, олмонӣ, русӣ ва фаронсавӣ интишор
шудаанд.
Мақолаҳои илмии дар бораи Ибни Халдун ба василаи донишманди
фаронсавӣ Роне Моне5 (1887-1951) ва донишманди австриягӣ Людвиг
Гуплович6 (1838-1909) навишта шудаанд. Донишмандоне, ки барои
тақвияти фикр ба осори Ибни Халдун муроҷиат намудаанд хеле зиёдан аз
ҷумла, мутафаккирони чун Кара де Во Бернар, Де Боер, Рейнолд Николсон,
Дэвид Готе, Габриел Форе Биге ва Силвестр де Саси мебошанд.7 Ин чунин
назарияҳои Ибни Халдун дар асари илмии Джан Уиляд Уорди, Шарл
Раппопорт, Карадево Бернар, Рене Моне, Арнолд Тойнби ва Ив Лакост
мавриди баррасӣ қарор гирифта шудааст.8
Китоби «Ҷаҳонбинии Ибни Халдун» аз беҳтарин китобе аст, ки бо диди
тоза дар бораи ҳаёт ва осори ӯ навишта шудааст. Ив Лакост нависандаи
китоби «Ҷаҳонбинии Ибни Халдун» Африқои шимолиро хуб мешиносад ва

Nathaniel Schmidt. Ibn Khaldun, Historian, Sociologist, Philosopher [Text] / Nathaniel Schmidt. –
New York, 1930; Rosenthal, F. Ibn Khaldun’s Life [Text] / F. Rosenthal // Ibn Khaldun. The
Muqaddimah. – New York: Pantheon Books, 1958. – Vol.1. – P.xxix-1xvii; Rosenthal F. al-Maḳrīzī
[Text] / F. Rosenthal // The Encyclopaedia of Islam. – Leiden, 1991. – Vol.VI. – P.192–193; Кремер
Алфред фон. История восточной культуры эпохи халифата [Текст] / Кремер Алфред фон. – Вена,
1877; Bouthour Gaston. Ibn Khaldun Sa philosophie Sociale [Text] / Bouthour Gaston. – Paris, 1932;
Муҳаммад Сақафӣ. Ибни Халдун нахустин ҷомеашиноси мусулмон [Матн] / Муҳаммад Сақафӣ.
– Теҳрон: Ҷомеашиносон, 2014.
5
Rene Maunier. Melanges de sociologie Nord [Text] / Rene Maunier. – Africaine. Paris, Alcan, 1930. –
Vol.8.
6
Людвиг Гумплович. Ибнь Хальдунь, арабский социолог XIV века. Переводь Собанской [Текст]
/ Людвиг Гумплович // Научное обозрение. – 1898. – №2. – С.2113-2125.
7
Bernard. Vaux de Carra. Les penseurs de Islam [Text] / Bernard. – Paris, 1897; De Boer, T.j. The
History of philosophy in islam [Text] / T.j. De Boer. – New York, 1903; Николсон Рейнолд.
Литературная история арабов [Текст] / Николсон Рейнолд. – Лондон, 1907; Silvestre de Sacy. Ibn
Khaldoun [Text] / Silvestre de Sacy. – Paris, 1865.
8
Charles Reppoport. La Philosophie de lhistoire comme science de levolution [Text] / Charles
Reppoport. – Paris, 1903; Bernard. Vaux de Carra. Les penseurs de Islam [Text] / Bernard. – Paris,
1897; Arnold, J. Toynbee. А study of history [Text] / J. Arnold. – New York and London: Oxford
University Press, 1946. – Xiii. – 617 p; Yves Lacoste. Ibn Khaldoun [Text] / Yves Lacoste. – Paris,
1965.
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дар заминаи масъалаҳои ҷаҳони сеюм ва назарияҳои марбут ба сабабҳои
ақибмондагӣ ва имконоти тавсеаи ин сарзаминҳо соҳиби назар аст.
Нависанда дар нахустин фаслҳои ин китоб Ибни Халдунро дар абъоди
мухталифи илмӣ муаррифӣ мекунад. Ив Лакост дар ин китоб менависад, ки
суханҳои

Ибни Халдун амиқтар аз он аст, ки дар тафсирҳо ба назар

мерасад. Ба андешаи Ив Лакост Ибни Халдун бар хилофи назарияи бисёре
аз муфасирон, бодиянишинӣ ва шаҳрнишиниро дар баробари ҳам қарор
намедиҳад, балки маҷмӯаи аҳолии як сарзаминро бо таваҷҷуҳ ба
фаъолиятҳои мухталифи моддӣ, маънавӣ, иҷтимоӣ ва фикрияшон дар назар
мегирад. Ва барои таърифи ин маҷмуа истилоҳи «умрон»-ро ба кор
мебарад.9
Инчунин, ховаршиноси машҳури рус Крачковский И.Ю низ ба осори
Ибни Халдун баҳои баланд додааст. Фикру мулоҳизаҳои илмӣ ва ба ҳамаи
он таҷрибаҳое, ки афкори инсонӣ дар давоми ҳазорсолаҳо омухтааст, такя
мекунад.10
Дар байни таълифоти солҳои охир таҳқиқоти муаллифони зерин
қобили таваҷҷуҳанд: Чарлз Иссави11, С.М.Батсиева12, А.А. Игнатенко13, А.В.
Смирнов14, И.Л.Алексеев,15 Клод Каэн,16 Филип Хури Хитти17. Ин муалифон

Лакост, Ив. Ҷаҳонбини Ибни Халдун [Матн] / Ив. Лакост; тарҷумаи М. Музафарӣ. – Теҳрон:
Донишгоҳи Теҳрон, 2007. – С.173, 211, 213.
10
Крачковский, И.Ю. Избранные сочинения. Арабская географическая литература [Текст] / И.Ю.
Крачковский. – М.,-Л., 1957. – Т.4. – 965 с.
11
Issawy Charles. An Arab Philosophy of history [Text] / Issawy Charles. – Londres, 1950.
12
Бациева, С.М. Бедуины и горожане в Мукаддиме Ибни Хальдуна [Текст] / С.М. Бациева //
Очерки истории арабской культуры V-XII веков. – М., 1982. – С.311-357; Бациева, С.М
Историко-социологический Ибн Халдуна «Мукаддима» [Текст] / С.М. Бациева. – М., 1965. – 223
с; Бациева, С.М. Историко-философская теория Ибн Халдуна [Текст] / С.М. Бациева // Советское
востоковедение. – 1958. – №1. – С.75-86.
13
Игнатенко, А.А. Ибни Халдун [Текст] / А.А. Игнатенко. – М., 1980. – 160 с; Игнатенко, А.А.
Как жить и властвовать: секреты успеха, добытые в старинных арабских назиданиях правителям
[Текст] / А.А. Игнатенко. – М.: Прогресс. Культура, 1994. – 349 с.
14
Смирнов, А.В. Ибн Халдун и его «новая наука» [Текст] / А.В. Смирнов // Историкофилософский ежегодник 2007. – М.: Наука, 2008. – С.159-186; Введение )ал-Мукаддима) [Текст]
/ Сост., пер. с араб. и прим. А.В. Смирнова // Историко-философский ежегодник 2007. – М., 2008.
– С.187-217.
15
Алексеев, И.Л. Возвращаясь к Ибн Хальдуну И.Л Алексеев [Текст] / А. Алексеев // Pax Isamica.
– 2008. – №1. – C.8-14.
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«Муқаддим»-и Ибни Халдунро қисман ба забони русӣ тарҷума карда,
ҷиҳати бо осори Ибни Халдун ошно намудани хонандагони русзабон ҳиссаи
сазовор гузоштаанд. Китоби С.М.Батсиева, ки дар соли 1965 нашр шуд,
беҳтарин ва ягона таҳқиқоти бунёдии осори Ибни Халдун ба забони русӣ
мебошад.
Дар давраҳои ахир оид ба масъалаи ҷомеашиносии Ибни Халдун аз
тарафи файласуфон ва ҷомешиносони машриқзамин асарҳои ҷудогона
навишта шуда, ба таҳлилу баррасии шахсият ва афкору осори ӯ пардохтаанд
ва дар ин замина осори арзишманде аз худ ба ҷой мондаанд.
Аз ҷумла Муҳсин Маҳдӣ аз барҷастатарин муфассирони фалсафаи
сиёсии муосир ва муфассири Форобӣ дар Ғарб аст. Вай дар китоби машҳури
худ бо номи «Фалсафаи таърихи Ибни Халдун»18 дар панҷ фасл ба шарҳ ва
тафсири андешаи Ибни Халдун пардохтааст.
Ҷомеашиносони араб Алӣ Абдулвоҳид Вофӣ таҳқиқоте дар осори Ибни
Халдун намудааст. Асарҳое ҳамчун «Ибни Халдун бунёнгузори илми
иҷтимоъ», таҳқиқ дар «Муқаддимаи Ибни Халдун» аз осори ин донишманд
аст. Ин донишманди араб дар маҷалаи бо номи «Мероси инсонӣ» чунин
мефармояд: «Ҳақиқат ин аст, ки мо то кунун баҳсҳое, ки дар «Муқаддима»
дастрас намудем, дар осори пеш аз он наёфтаем. Вай соҳаҳои ҷамъиятиро ба
сурате ҷомеъ ва ба унвони риштаи мустақил дар назар гирифт ва онҳоро ба
мақсади кашфи зот ва қонунҳои ҳоким бар ҷомеа мавриди мутолиа қарор
дод. Чунон ки дар улуми риёзӣ ва табиӣ расм аст».19
Сотеҳ Ҳусрӣ донишманди маъруфи арабзабон аст, ки ӯ ҳам дар осори
Ибни Халдун таҳқиқоти зиёде намудааст. Вай дар китоби худ «Диросот анмуқаддимаи Ибни Халдун» дар бораи зиндагонии Ибни Халдун, замон ва
Cahen, C. Hotes Pour Histoire de himaya, Melanges Louis Massignon [Text] / C.Cahen. – Paris,
1957.
17
Hitti, P.K. Recit de histoire des Arabes [Text] / P.K. Hitti. – USA. Macmillan Compan, 1937.
18
Маҳдӣ Муҳсин. Фалсафаи таърихи Ибни Халдун [Матн] / Маҳдӣ Муҳсин; тарҷумаи Маҷиди
Масъудӣ. – Теҳрон: Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб, 1980. – 404 с.
19
Вофӣ Алӣ Абдулвоҳид. Турос-ул-инсония [Матн] / Вофӣ Алӣ Абдулвоҳид. – Қоҳира, 1962. –
Ҷ.1. – 597 с.
16
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маконе, ки ӯ дар он зиндагӣ мекард, инчунин атрофи назарияҳои иҷтимоӣ ва
назарияҳое, ки бо дигар донишмандон дар китобҳояшон матраҳ намудаанд
баҳс намудааст.20
Яке аз корҳои илмӣ, ки дар бораи осори Ибни Халдун шудааст, рисолаи
доктории Муҳаммадалӣ Шайх ба номи «Ҷаҳонбинии Ибни Халдун» ва
рисолаи доктории Тоҳо

Ҳусейн ба номи «Фалсафаи иҷтимоии Ибни

Халдун» аст. Онҳо дар ин рисолаҳои худ ба ҳаёт ва фаолияти Ибни Халдун,
фаҳм ва дарки ӯ аз ҷомеа ва ба масъалаҳои ҷомеашиносӣ, ки пеш аз Ибни
Халдун матраҳ буданд, баҳс намуданд.21
Таҳқиқи фалсафаи иҷтимоии Ибни Халдун бе омӯзиши заминаи
таърихию фалсафии ҳаёту фаъолияти мутафаккир ғайри имкон аст. Аз ин
рӯ,

асарҳои

О.Г.

Болшаков,22

И.М.Дяконов,23

Е.А.Беляев,24

И.М

Филштинский,25 С.Лэн- Пул,26 А. Мюллер,27 инчунин нашрияву маҷмӯаҳои
историографӣ оид ба кишварҳои Шарқ28 дар ин замина сарчашмаҳои муҳим
ба шумор мераванд.
Оид ба таҳлилу баррасии афкор ва осори Ибни Халдун дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон корҳои зиёде анҷом шудааст. Китобу мақолаҳо ва рисолаҳои
илмие, ки дар алоқамандӣ бо осору афкори Ибни Халдун дар Ҷумҳурии
Алҳусрӣ Сотеъ. Диросот ан Муқаддимаи Ибни Халдун [Матн] / Алҳусрӣ Сотеъ. – Бейрут,
1943. – С.255-656.
21
Тоҳо Ҳусен. Фалсафаи иҷтимоии Ибни Халдун [Матн] / Тоҳо Ҳусен; тарҷумаи А.А.
Муҳаммад. – Қоҳира, 1925. – 102 с.
22
Большаков, О.Г. Историх халифата [Текст]: в 3 т. / О.Г. Большаков. – М.: Наука, 1989. – Т.1. –
312 с; Большаков, О.Г. Средневековый город Ближнего Востока. VII- середина XIII вв. [Текст] /
О.Г. Большаков. – М., 1984. – 344 с.
23
Дьяконов, И.М. Пути истории [Текст]: от древней человека до наших дней / И.М. Дьяконов. –
изд. 2-е испр. – М.: Ком Книга, 2007. – 384 с.
24
Беляев, Е.А. Аббасидов халифат [Текст] / Е.А. Беляев // Советская историческая энциклопедия.
– М.: Советская энциклопедия, 1961. – Т.1. – С.28-32; Беляев, Е.А. Мусульманское сектантство.
Исторические очерки [Текст] / Е.А. Беляев. – М.: Восточной литературы, 1957.
25
Фильштинский, И.М.История арабов и халифата (750-1517гг) / [Текст] / И.М. Фильштинский.
– 3-е изд, испр. и доп. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006.
26
Лэн-Пуль, С. Мусульманские династии [Текст] / С. Лэн-Пуль. – М.: Восточная литература,
2004.
27
Мюллер, А. История ислама: От доисламской истории арабов до падения династии Аббасидов
[Текст] /А. Мюллер. – М.: ООО «Издательство Астрель» ООО «Издательство АСТ», 2004.
28
Очерки распространения исламской цивилизации [Текст]: В 2 т. – М., 2002; История Древнего
Востока [Текст] / под ред. В.И.Кузищина. – 3-е изд. – М.: Высш. шк., 2003.
20

9

Тоҷикистон ва дигар кишварҳо таълиф намудаанд, низ мавриди таваҷҷуҳи
муҳақиқон қарор гирифтаанд.29
Дар бораи Ибни Халдун ва назарияҳои илмиаш ҳамчуноне, ки қайд
кардем, матолиби ба сурати мақола дар маҷаллаҳо ё китобҳо навишта шуда
аст, махсусан дар мавзӯъҳои фалсафаи иҷтимоӣ, таърихи фалсафа,
ҷомеашиносӣ ва монанди онҳо. Аммо камтар ба назарияҳо дар боби
таълимоти Ибни Халдун дар бораи ташаккули сифатҳои иҷтимоии инсон
пардохта шудааст. Агар шуда бошад ҳам таҳлили дуруст ва баёни ҷомеъ аз
орои ӯ сурат нагирифтааст. Аз ин рӯ, зарурат дорад, ки ба андешаҳои ин
мутафаккир бипардозем ва ин рисола маҳз ба ҳамин мавзӯъ ихтисос дода
шудааст. Ҷудогона баҳсу баррасӣ намудани ин мавзӯъ ба хотири аҳамияти
калон доштани он дар миёни дигар мавзӯъҳои марбут ба ҷомеашиносӣ,
инсоншиносӣ буда, аз назари мо мувофиқи талаботи замон мебошад.

Зокиров, Х. Социально политическая философия Ибн Халдуна [Текст] / Х. Зокиров. –
Душанбе, 2009; Золотухин, В. Философия Ибн Хальдуна [Текст] / В. Золотухин. – М., 2009;
Фомина, Д. Власть и государство в философии Ибн Хальдуна [Текст] / Д. Фомина. – М., 2003;
Давлатов, Д. Теория государства в социальной философии Ибн Хальдуна [Текст] / Д. Давлатов. –
Душанбе, 2018; Диноршоев, М. Ибни Халдун [Матн] / М. Диноршоев // Энсиклопедияи саветии
тоҷик. – Душанбе, 1980. – Ҷ.2. – С.529; Идиев, Х.У. Фалсафаи иҷтимоӣ [Матн] / Х.У. Идиев. –
Душанбе, 2013; Идиев, Х.У., Самиев, А.Ҳ. Сотсиология [Матн] / Х.У. Идиев, А.Ҳ. Самиев. –
Душанбе, 2006; Исоматов, Б. Ибни Халдун оиди асосҳои иҷтимомоию иқтисодии равнақи
тамадудн [Матн] / Б. Исоматов. – Душанбе, 1999; Нуритдинова, М., Қодиров, К. Шарҳ ва
тавзеҳоти ҳаёти иҷтимоӣ дар Муқадимаи Ибни Халдун [Матн] / М. Нуритдинова, К. Қодиров. –
Душанбе, 2006.
29
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР
Предмети таҳқиқотот: таълимоти Ибни Халдун дар бораи ташаккули
сифатҳои иҷтимоии инсон.
Объекти таҳқиқот: андешаҳои иҷтиомии Ибни Халдун дар мавриди
таъсири муҳит бар сифатҳои иҷтимоии инсон иборат аст.
Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ аз он иборат аст, ки робитаи муҳит бо
омилҳои таъинкунандаи сифатҳои иҷтимоии инсон,

аз нигоҳи Ибни

Халдун, ба таври мушаххас баррасӣ гардад. Барои расидан ба ин ҳадаф
вазифаҳои зерин муҳим шуморида шуданд:
- муайян кардани равиши Ибни Халдун дар таҳлили ҳаёти ҷомеа;
- мушаххас кардани сарчашмаҳо ва таъсири муҳит ба ташаккули
андешаҳои Ибни Халдун оид ба ҷомеа;
- нишон додани аҳаммият,

ҷойгоҳи назарияҳо ва таълимоти Ибни

Халдун дар илмҳои муосири иҷтимоӣ;
- пешкаш намудани дидгоҳи назариявии Ибни Халдун оид ба мартабаи
омилҳои таъсиргузор ба сифатҳои иҷтимоии инсон;
- таҳлил ва баррасии таъсири вижагиҳои муҳит ба ташаккули сифатҳои
иҷтимоии инсон;
- Муаян намудани таъсири табиат дар ташаккули сифатҳои иҷтимоии
инсон аз нигоҳи Ибни Халдун.
Асосҳои назариявӣ ва методологии рисола: Асосҳои назариявии
рисоларо корҳои илмӣ ва эҷодии, файласуфону ҷомеашиносони Шарқу Ғарб
ташкил медиҳад. Дар раванди таҳқиқ аз методҳои таҳлилӣ мантиқӣ,
татбиқӣ, муқоисавӣ ва таърихӣ, диалектикӣ истифода шудааст. Таҳқиқоти
мавриди назар дар доираи фалсафаи иҷтимоӣ, таърихи фалсафа, ахлоқ ва
фарҳангшиносӣ сурат гирифтааст
Навоварии илмии рисола: Дар ин рисола ин навовариҳои илмӣ сурат
гирифтааст:
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-ба таври маҷмӯавӣ вижагиҳои омӯзшии таълимоти Ибни Халдун дар
таҳлили ҳаёти ҷомеаи инсонӣ таҳқиқ шудааст;
-муайян карда шудааст, ки муҳити мушаххаси фикрӣ ба ташаккули
андешаҳои Ибни Халдун оид ба ҷомеа таъсири зиёде доштааст;
-аҳамият ва дидгоҳи таълимоти Ибни Халдун дар улуми муосири
иҷтимоӣ ба таври маҷмӯавӣ баррасӣ шудааст;
-дидгоҳи назариявии Ибни Халдун оид ба мартабаи омилҳои
таъсиргузор ба сифатҳои иҷтимоии инсон мавриди омӯзиш қарор дода
шудааст;
- аз дидгоҳи мутафаккир сифатҳои иҷтимоии инсон бо ҳаётии
ҷамъиятии ҳар як давраи таърихӣ робитаи ногусастанӣ дорад;
- муайян карда шудааст, ки сифатҳои иҷтимоии инсон тағйирпазир
буда, ба ин раванд омилҳои гуногун таъсир мерасонанд;
- таҳқиқот нишон медиҳад, ки таҳаввули сифатҳои иҷтимоии инсон бо
таҳаввули марҳилаҳои таърихии инкишофи ҷомеа робитаи зич дорад;
- муайян карда шудааст, ки аз нигоҳи Ибни Халдун дар баробари дигар
омилҳо инчунин муҳити табиӣ ба ташаккули сифатҳои иҷтимоии инсон
таъсири зиёде доштааст.
Хусусиятҳои дар боло қайдшуда ин рисоларо аз дигар таҳқиқоте, ки
дар ин замина анҷом дода шудааст, ҷудо намуда, ба хонанда тасаввури наве
дар масъалаи шинохти инсон ва муҳит, таъсири он дар ахлоқ ва рафтори
ҷомеаи инсонӣ пешниҳод менамояд.
Сарчашмаҳои таҳқиқот: Оид ба сарчашмаҳои фикрии Ибни Халдун
дар мавриди таъсири муҳит ба ташаккули сифатҳои иҷтимоии инсон китоби
«Муқаддима»-и ӯ ва дигар таҳқиқотҳое мебошанд, ки дар онҳо ин
масъалаҳо мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтаанд, мебошад.
Аҳаммияти илмӣ-амалии рисола. Ин рисола маълумоти дақиқеро дар
бораи таъсири муҳит бар ташаккули сифатҳои иҷтимоии инсон аз назари
Ибни Халдунро дар бар гирифта аст. Баҳси мазкур дар доираҳои илмии
12

Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле кам анҷом дода шудааст ва ин рисола метавонад
барои касоне, ки дар ин масъала таҳқиқ мекунанд, манбаи хуб бошад. Илова
бар ин, натиҷаҳову хулосаҳои аз таҳқиқи мазкур ба даст омадаро метавон
минбаъд барои иҷрои таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи фалсафаи иҷтимоӣ,
ҷомеашиносӣ, таърихи фалсафа, ахлоқу зебоишиносӣ ва таърихнигорӣ
истифода намуд. Ҳамзамон онро ҳамчун сарчашма метавон барои омода
намудани воситаҳои таълимӣ аз фаннҳои фалсафа, ҷомеашиносӣ, таърихи
фалсафа, этика, эстетика, фарҳангшиносӣ, антропология ва ғайра васеъ
истифода бурдан мумкин аст.
Бахшҳое, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд:
- ба ақидаи Ибни Халдун, инсон дар тули ҳаёт ба ҳамкорӣ ва кӯмаки
дигарон ниёз дорад, зеро ӯ ба танҳоӣ тавоноии онро надорад, ки амнияти
худро таъмин кунад. Ӯ бештар ба ҷанбаҳои моддии зиндагӣ таваҷҷуҳ дошта,
саодату хушбахтии инсонро дар асари фароҳам шудани шароити зиндагии
моддӣ мебинад. Маҳз дар ҳамин асос сифатҳои иҷтимоии инсон ташаккул
меёбад.
- Ибни Халдун аз калимаи «умрон» саросари зиндагии иҷтимоиро дар
назар мегирад. Гоҳе ҳам бо ин калима мероси иҷтимоиро, ки дар асари
кӯшишҳои наслҳои пешин фароҳам шудааст ва ба насли ҳозири ҷомеа
расидааст, баён мекунад. Манзур аз мероси иҷтимоӣ дар истилоҳи имрӯза
фарҳанг мебошад. Аз ин рӯ, сифатҳои иҷтимоии барои зиндагии фарҳангӣ
зарурро инсон аз ҳамин мероси иҷтимоӣ низ ба ворисият мегирад.
- Ибни Халдун дар таърифи «асабият» мегӯяд, ки он иборат аз пайванд
ва вобастагӣ байни афрод дар як гурӯҳи иҷтимоӣ ё қабила аст. Вай мафҳуми
«асабият»-ро дар ғурури қавмӣ, ёрирасонӣ нисбат ба якдигар ва диловарӣ
мебинад, ки маҳсули ниҳоии он дастёбӣ ба ҳокимият мебошад. Ӯ «асабият»
ва ҳамбастагиро бештар аз робитаи хунӣ ва насабӣ медонад. «Асабият», ба
назари Ибни Халдун, навъи хосе аз робитаи иҷтимоӣ аст, ки дар ташаккули
сифатҳои иҷтимоии инсон саҳм мегирад.
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- иқтисод ва маош аз нигоҳи Ибни Халдун яке аз омилҳои дигари
шаклгирии ҷомеа ва сифатҳои иҷтимоии инсон аст. Ӯ ба падидаҳои
иқтисодӣ

аҳаммият

медиҳад

ва

миллатҳоро

дар

асоси

васоили

истеҳсолиашон тақсим карда, равиши маошро низ таҳти таъсири вазъияти
табиӣ ва иқлимӣ медонад. Ибни Халдун яке аз аввалин донишмандонест, ки
масъалаҳои иқтисодии ҷомеаро пайгири карада, оиди он ақидаҳои
арзишманде баён кардааст. Ба андешаи ӯ, иқтисод дар фаҳми ҳаёти сиёсӣ,
динӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии ҷомеаҳо таъсири асосӣ дорад.
- таъсири муҳити ҷуғрофӣ дар шаклгирии рафторҳои мухталифи
гурӯҳҳои инсонӣ муассир буда, аз ин рӯ, ҷомеаҳо гуногунавзоъ мешаванд
ва сабаби ин ихтилоф аз он ҷиҳат аст, ки инсонҳо дар як муҳити ҷуғрофӣ
зиндагӣ намекунанд. Аз ин ҷиҳат чеҳраҳо, шакл ва андозаи андоми ҷисм,
роҳу равиши зиндагӣ ва ҳатто роҳҳои ба даст овардани маоши онҳо аз
якдигар фарқ мекунад.
- Ибни Халдун ҷомеаро ба зиндагии бодиянишинӣ ва зиндагии
шаҳрнишинӣ

тақсим

кардааст.

Ӯ

рафторҳо

ва

ҳолатҳои

равонии

бодиянишинонро ситоиш карда, бодиянишиниро маҷмаае аз хусусиятҳои
ахлоқӣ ва равонӣ медонад ва онро дар ташаккули тамаддун ва шаҳрнишинӣ
саҳмгузор меҳисобад. Саломатии ҷисмониву равонӣ, далерӣ ва покии
ахлоқиро аз хусусиятҳои зиндагии бодиянишинӣ меҳисобад. Ба рафтору
ҳолатҳои равонӣ ва зиндагии шаҳриён диққати махсус дода, мардуми
шаҳрнишинро шаҳватпараст, лаззатталаб ва таҷаммулхоҳ ба қалам медиҳад.
Тасвиби таҳқиқоти илмӣ. Мазмуни асосии рисолаи диссертатсионӣ
дар мақолаҳои ба нашр расидаи муаллиф дар маҷаллаҳои илмӣ ва маърӯзаву
суханрониҳои муаллиф дар конференсияву семинарҳои ҷумҳуриявию
байналмилалӣ, аз ҷумла; Конфронси байналмилалии илмию назариявӣ дар
мавзӯи: «Илм ва таҳсилоти муосир: мушкилот ва дурнамоҳо», Данғара 2015,
Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати устодону кормандон
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ва аспирантону донишҷуён бахшида ба 25 солагии Истиқлолияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли рушди нерӯи зеҳнӣ ва ғ. Инъикос ёфтаанд.
Сохтори рисола. Рисола аз муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва
рӯйхати адабиёти истифода шуда иборат мебошад.
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БОБИ 1. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ
ТАЪЛИМОТИ ИБНИ ХАЛДУН
1.1
Вижагиҳои омӯзишии таълимоти Ибни Халдун дар таҳлили
ҳаёти ҷомеа
Ибни Халдун ба таърих ва омилҳои рушди ҷомеаҳо таваҷҷуҳи хосе
дошт. Аз ин рӯ, солиёни зиёдест, ки осори вай дар маркази таваҷҷуҳи
ҷомеашиносон ва муаррихон қарор дорад. Равиши баён ва натиҷагириҳои
Ибни Халдун дар таърих ба ҳаддест, ки бархе аз муҳақиқон дидгоҳҳои
вайро

бо

баҳсҳои

илмии

имрӯза

наздик

медонанд.

Ҳамчунин,

донишмандони зиёде Ибни Халдунро яке аз поягузорони илми ҷомешиносӣ
ҳисобиданд.
Таҳлили назарияҳои Ибни Халдун дар ҷодаи илм имрӯзҳо хеле зарур
аст ва асари «Муқаддима»-и ӯ чун яке аз муҳимтарин сарчашмаҳои
муътамади илмӣ пазируфта мешавад. Ин асарро метавон натиҷаи
андешаҳои иҷтимоӣ ва таърихии вай, инчунин, равиши бархӯрди ӯ аз
меъёрҳои арзишӣ донист.
Ибни Халдун дар фасли марбут ба қисмҳои дониш дар китоби
«Муқаддима» аз илмҳои ақлӣ ва нақлӣ сухан ронда, гуфтаҳои шахсиятҳои
таърихӣ ба монанди Ибни Сино, Имом Муҳаммади Ғазолӣ ва дигаронро
мавриди таҳлил қарор медиҳад. Инчунин, аз тафсир, ҳадис, калом, фиқҳ,
ҳисобу ҳандаса, сеҳр ва муъҷиза ба таври муфассал сухан ба миён
меоварад.30
Ибни Халдун бо такя аз истилоҳи «умрон» саросари зиндагии
иҷтимоиро ирода мекунад. Гоҳе ҳам бо ин калима мероси иҷтимоиро, ки дар
асари кӯшишҳои наслҳои пешин фароҳам шуда ва ба насли ҳозири ҷомеа
расида аст, баён мекунад. Манзур аз мероси иҷтимоӣ дар истилоҳи имрӯза
фарҳанг мебошад. Аз ин рӯ, илми умронро низ метавон ба фарҳангшиносӣ,

Тавасулӣ Ғуломабос. Назарияҳои ҷомеашиносӣ [Матн] / Тавасулӣ Ғуломабос. – Теҳрон: Самт,
2018. – С.48.
30
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ки шохае аз мардумшиносӣ ва ҷомеашиносӣ аст, тарҷума кард.31 Равиши
Ибни Халдун дар таъсиси илми умрон баргирифта аз эътиқоди вай ба
ҳамоҳангии миёни ақлу нақл ва талоши ӯ барои иртиботи он ду бо якдигар
аст.32
Аз нигоҳи Ибни Халдун, инсон мавҷуде бо шуур ва ҳадафдор аст, ки
барои расидан ба ҳадаф ба талоши бисёре ниёз дорад. Ибни Халдун
мутафаккире аст, ки манзумаи фикриаш аз назарияҳои мутафаккирони
гузашта, аз таҳаввулоти фикрии он замонаш, таҷрибаҳои ҷомеаҳои муосиру
пешина, махсусан сарзамини Африқо, илҳом гирифтааст. Зеҳни ӯ ҳамеша
даргири масъалаи ихтилофи равиши суннатӣ (нақл ва ахбор) ва равиши
фалсафӣ (ақл ва бурҳон) дар мутолиаи инсону ҷомеа аст.33
Ибни Халдун бо бархӯрдорӣ аз дидгоҳи устувор роҳро барои
назарияпардозии илми иҷтимоӣ ва таърихӣ кушод. Талоши ӯ дар аҳволи
пешиниён ва нигоҳи нақдона ба дастовардҳои таърихнависон дар ростои
ёфтани робита миёни воқеаҳо ва падидаҳо сурат гирифта буд.34
Мақсади Ибни Халдун кашфи робитаи ҳодисаҳои таърихӣ буда, ба он
назари ҷомеъ дошт. Ин кори вай ӯро ба усули мушаххас раҳнамун
мегардонид, ки бо андешаҳои мутафаккирони қарни ҷадиди Аврупо қобили
қиёс аст.
Равиши таърихӣ яке аз равишҳои муътабаре аст, ки Ибни Халдун бар
он таъкид дорад. Аз назари Ибни Халдун равиши таърихӣ бар ду асл
«интиқод» ва «сабаб овардан» аст. Таърихро дар сурати бархӯрдорӣ аз ин
равишҳо метавон илм номид.35 Хусусияти дигари нигариши Ибни Халдун
31

Yahaya Mahyuddin. Umran al-Alam dari Perspective Ibn Khaldun: Suatu Ajakan Paradigma [Text] /
M. Yahaya // International Journal of West Asian Studies. – 2011. – Vol.3. – №1.
32
Тавасулӣ Ғуломабос. Назарияҳои ҷомеашиносӣ [Матн] / Тавасулӣ Ғуломабос. – Теҳрон: Самт,
2018. – С.68.
33
Ализода, А. Ҷомешиносии маърифат, ҷусторе дар табйини робитаи сохт ва куниши иҷтимоӣ ва
маърифатҳои башарӣ [Матн] / А. Ализода. – Теҳрон: Пажуҳишгоҳи донишгоҳ, 2014. – С.555.
34
Лакост, Ив. Ҷаҳонбини Ибни Халдун [Матн] / Ив. Лакост; тарҷумаи М. Музафарӣ. – Теҳрон:
Донишгоҳи Теҳрон, 2007. – С.200.
35
Маҳдӣ, Ф.М. Дидгоҳи маърифатшинохтӣ ва равишшинохтии Ибни Халдун дар бораи таърих
[Матн] / Ф.М. Маҳдӣ // Таърихи Ислом. – Теҳрон, 2004. – №13. – С.125-158.
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ба таърих мавқеи равишшиносонаи вай аст. Ибни Халдун ба унвони як
методолог ба таърих, равишҳои таҳқиқ ва шинохти таърих менигарад, ки
асоси назарияҳои имрӯз дар ин мавзӯъҳоро метавон дар суханони ӯ ёфт. Аз
назари вай агар маълумоти бешумор, ҷараёнҳои иҷтимоӣ ва таърихӣ
инъикоскунандаи тулӯъ ва ғуруби тамаддунҳо, гурӯҳҳо ва давлатҳо
набошад, пас онҳо арзиши илмӣ нахоҳанд дошт.36
Дар асри Ибни Халдун таваҷҷуҳе, ки донишмандон ба тафаккур
доштанд, сабаб гардид, то роҳ барои фаъолиятҳои илмӣ ҳамвор шавад. Аз
ҷумла дар замони Ибни Халдун илми шинохти қавмҳо, динҳо ва ақидаҳои
гуногун пешрафт кард буд. Ин дар ҳолест, ки Аврупо дар он вақт дучори
буҳрони илмӣ ва фикрӣ буд.37
Мафҳуми равишшиносӣ асилтарин баҳси ҳар шоха аз улум ва
маърифати илмӣ аст. Бисёре аз илмҳо ба воситаи равишҳои ҷамъоварии
иттилоот, мутолиа, таҷзияву таҳлили мавзӯашон аз якдигар ҷудо мешаванд.
Равишшиносии илмӣ метавонад фарқият ва ё ҳаммонандии андешаҳои
донишмандон ва мутафаккирони соҳаҳои гуногуни илмҳоро равшан
намояд.38 Дар арсаи мутолиоти илмӣ, равиш ба унвони маҷмӯаи шеваҳои
шинохт ва дурӣ аз хато барои дастёбӣ ба дониш аст.39
Ибни Халдун аз равишшиносӣ ғофил набуда, дармеёбад, ки илми
таърих ва илми ҷомеа монанди дигар илмҳо бояд равишҳои хоси худро
дошта бошанд. Гуногунии мавзӯъҳо талаб мекунад, ки ҳар мутафаккире ба
тақозои масъалаи мавриди мутолиааш аз равиши хоси пажуҳишӣ истифода
намояд. Равишҳое, ки бештар он вақт мавриди истифодаи мутафаккирони
машриқзамин буданд, аз равиши муқоисавӣ, равиши таърихӣ, равиши
Шайх Муҳаммад. Пажуҳише дар андешаҳои Ибни Халдун [Матн] / Муҳаммад Шайх. – Теҳрон:
Донишгоҳи Шаҳид Биҳиштӣ, 1993. – С.37.
37
Тавасулӣ Ғуломабос. Назарияҳои ҷомеашиносӣ [Матн] / Тавасулӣ Ғуломабос. – Теҳрон: Самт,
2018. – С.94.
38
Фотеҳӣ Абулқосим. Зерсохтҳои динии андешаҳои иҷтимоии Ибни Халдун [Матн] / Фотеҳӣ
Абулқосим // Маърифати фарҳангӣ-иҷтимоӣ. – Теҳрон, 2010. – №1. – С.69-88.
39
Ҳабибӣ Ҳамдулоҳ. Равишиносии Ибни Халдун раҳёфти таърихӣ-иҷтимоӣ [Матн] / Ҳ. Ҳабибӣ //
Пажуҳишномаи мабонии таълим ва тарбият. – Теҳрон, 2016. – №2. – С.110-131.
36
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мусоҳибавӣ, равиши мушоҳидавӣ, равиши қиёсӣ ва равиши истиқроӣ
иборат буданд. Ибни Халдун дар баррасиҳои иҷтимоӣ ба нақди равиши
қиёсӣ пардохта аст.
Пеш аз баҳс оғоз кардан ба вижагиҳои равиши таҳлили ҳаёти ҷомеа, ки
Ибни

Халдун

маърифатшиносии

пайгири
ин

намуда,

мутафаккир

бояд

пояҳои

матраҳ

шавад.

ҳастишиносӣ
Ибни

ва

Халдун

донишмандест, ки даврони зиндагиаш дар асри шикаст ва ғуруби тамаддуни
исломӣ гузаштааст. Ҷаҳонбинии ӯ дар китоби «Муқаддима»-аш инъикос
шуда, ки дар он «қасди баёни фалсафӣ-таърихиро аз рӯйдодҳои иҷтимоӣ ва
сиёсии замонааш дорад».40 Ӯ миёни андешаи ақлӣ ва воқеият дар ҳаракат ва
фаъолияти таърихӣ – иҷтимоиаш дар майдони шинохт ва амал пайванди
ошкор барқарор мекунад. Метавон яке аз пояҳои ҷаҳонбинии ӯро бовар ба
робитаи мутақобилаи падидаҳо донист. Ба ақидаи Ибни Халдун, зиндагии
иҷтимоӣ аз таомули миёни омилҳои гуногуне чун фарҳанг, иқтисод, сиёсат
ва ҷуғрофия вобаста аст.41 Яке аз пояҳои асосии маърифатшиносии Ибни
Халдун андеша, мартабаи он, навъҳои идрок ва фароянди шинохт аст. Ӯ
ақлро хусусияти фарқкунандаи инсон аз ҳайвон медонад. Вай баён мекунад,
ки амали инсон дар ҷаҳон танҳо бо нерӯи ақл анҷом мепазирад ва ба ҳамин
васила ба иртиботи пойдории андеша ва амал таъкид менамояд. Инчунин
шинохтро василае барои баррасии фарқияти инсонҳо нисбат ба якдигар
қарор медиҳад.42
Ибни Халдун дар баррасиҳои масоили иҷтимоӣ ва таърихӣ баъзан ба
табақабандии воқеиятҳо ва ахборот мепардозад, ки нишондиҳандаи
мавҷудияти баҳси табақабандии ба илмӣ дар осори ӯст. Дар ҳақиқат, яке аз
Ҳабибӣ Ҳамдулоҳ. Равишиносии Ибни Халдун раҳёфти таърихӣ-иҷтимоӣ [Матн] / Ҳ. Ҳабибӣ //
Пажуҳишномаи мабонии таълим ва тарбият. – Теҳрон, 2016. – №2. – С.110-131.
41
Саҷовӣ Муҳаммад. Ҷойгоҳи Муқадимаи Ибни Халдун дар таърихи андеша ва дониши иҷтимоӣ
[Матн] / М. Саҷовӣ // Ойина мерос. – 2004. – №22. – С.53-66; Gibb, H.A.R. The Islamic Background
of Ibn Khalduns Political Theory [Text] / H.A.R. Gibb // Bulletin of the School of Oriental Studies,
University of London. – 1933. – Vol.7. – №1. – Р.23-31.
42
Ибни Халдун. Муқадима [Матн]: Иборат аз 2 ҷилд / Ибни Халдун; тарҷумаи П. Гунободӣ. –
Теҳрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 2012. – Ҷ.1. – С.78.
40
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хусусиятҳои муҳимии илм тавассути таснифи он дастёбӣ ба моҳияти воқеии
масъалаҳост.
Яке аз ҷолибтарин равишҳои табақабандӣ равише аст, ки имрӯза аз он
ба унвони «Типология» ёд мешавад. Равише, ки бар асоси он донишманд
сифатҳои хурди як ҷараён, воқеа ё падидаи хосро дар шароити гуногун дар
назар мегирад ва ба унвони сармашқи таҳлилҳои илмии худ дар шароити
мушобеҳ қарор медиҳад. Ибни Халдун ҳарчанд ба таври мустақим аз
равиши типологияи хос дар «Муқаддима» ном намебарад, аммо таваҷҷуҳ
дар таҳлил ва чигунагии истидлоли ӯ дар хусуси ҷомеаи бодиянишин ва
шаҳрӣ, давлату ҳукумат ва асабият нишон медиҳад, ки ӯ аз типологияи
илмӣ истифода мекунад. Ин баҳрагирӣ аз ин равиш ӯро ба таълифи
назарияҳои ҷомеътар дар мавриди таърих ва ҷомеа роҳнамоӣ сохтааст.43
Равиши Ибни Халдун, табйин бар таҳлили «умрони башарӣ» ва умури
иҷтимоӣ буда, бо меъёр қарор додани ақл аз шеваҳои индуксионӣ, бурҳонӣ,
бозгардонидани масъалаҳо ба оғози он, ҳодисаҳои табиат истифода намуда
воқеиятҳоро тавасути ин усул таҳлил мекунад. Вай дар боби равиши
бурҳонии худ мегӯяд: «Ман роҳи равиши таҳқиқро кушодам ва онро барои
дигарон равшан ва ошкор сохтам».44 Ибни Халдун дар бисёр мавридҳо
таҳқиқи худро ба таҳлил вобаста карда, дар хусуси шикаст ва аз миён
рафтани ақвоми гузашта мегӯяд: «Агар ин корро ба шеваи таҳлилӣ пайҷуӣ
кунем, дар миёни миллатҳои гузашта намунаҳои бисёре аз он чӣ ёд кардем,
хоҳем дид».45 Дар идома мегӯяд: «Аз мутолиаи умури ҷузъӣ ба умури куллӣ
расидам ва тавонистам таърихи навъи башарро дар куллияти он дарёбам».46
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Ибни Халдун муътақид аст, ки ҳамаи падидаҳо дар ҷаҳони ҳастӣ аз
зот ва амали инсону ҳайвон ба ночор бояд дорои сабабҳои муқаддам бар худ
бошанд, ки ба сабаби онҳо падид омада, вуҷудашон бо он иллатҳо тамом
мешавад ва ҳар яке аз ин сабабҳо низ дар навбати худ падидаанд ва ночор
бояд сабабҳои дигаре дошта бошанд. Ин сабабҳо пайваста афзоиш меёбанд
ва ҳамчунон дар тӯлу арз густариш ёфта, дучанд мешаванд ва ақл дар дарку
шумориши онҳо ҳайрон гардида, асбоби машҳуди онҳо иродаҳост. Зеро дар
ҷаҳони ҳастӣ ҳеҷ феъле беқасд ва беирода анҷом намепазирад.47
Ба ақидаи Ибни Халдун, амалҳои инсон танҳо ба нерӯи андеша анҷом
мепазиранд ва онҳо дорои назму тартиб мебошанд ва ин назму тартиб
миёни падидаҳо, хоҳ табиӣ ва хоҳ вазъиро метавон бо нерӯи андеша дарк
кард. 48 Аз ин рӯ, ҳаргоҳ касе бихоҳад чизе ба вуҷуд оварад, ба сабаби назм
ва тартиб, ки миёни ҳодисаҳо барқарор аст, ночор бояд аввал сабаб ё шарти
онро муайян созод.
Ибни Халдун вазифаи муҳаққиқро, таҳқиқ ва муайянсозии сабаби
асосии ҳодисаҳо медонад.13 Сабаби таваҷҷуҳи вай ба илми иҷтимоъ ин буд,
ки ба назариӯ дар байни муҳақиқони таърих таҳқиқ ва ҷустуҷӯ аз сабабҳои
ҳодисаҳову падидаҳо камтар ба назар мерасад.49
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таърихнависон пояҳои ақлии масъалаҳои иҷтимоиро бино мекунад ва дар
таҷзия ва таҳлили таърихӣ роҳи илмиро пешаи худ месозад. Вай дар шеваи
таърихнависӣ бар амонатдорӣ дар мутолиаи илмӣ таъкид дорад. Ӯ муътақид
аст, ки дар таърихнависӣ ва таърихшиносӣ бояд бо истифода аз равишҳо ва
меъёрҳои воқеӣ ба ҳақиқат наздик шавад. Ба ин тартиб Ибни Халдун ба
равиши баёнӣ бар таҳлили «умрони башарӣ» ва умури иҷтимоӣ рӯй овард
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ва дар таҳлили умрон, равиши бурҳониву ақлӣ бар пояи индуксионӣ ва асли
сабабҳоро, асоси кор қарор дод. Аз назари вай, таърихе, ки бар асоси нақл
асос ёфта бошад, аз нуқсонҳои зиёде бархӯрдор аст. Аммо вай дар таърихи
нақлӣ бар меъёр будан ва зобита будани ақли оддӣ ва урфӣ таъкид мекунад.
Ба ин бовар дорад, ки ин равиш метавонад ҳодисаҳо ва ривоятҳои саҳеҳро
аз дурӯғ ҷудо кунад.50
Ҳар таърихе заминае барои шинохти дигаргунии инсон дар гузашта
аст. Сарфи назар аз ҳар бардоште, ки аз моҳият ё маънои ин дигаргунӣ
дошта бошем, барои дарк ва шинохти он ниёз ба ҳофизаи шахсист. Вале
таърихнависон наметавонанд ба он иктифо кунанд. Таърихнависон бояд аз
ҳамон оғози кор ба нақди шавоҳид, хотирот, саргузаштҳо ва дигар мадракҳо
ва далелҳо бипардозанд.51 Чунин заруратро Ибни Халдун ҳатмӣ мешуморад.
Ба назари ӯ, барои расидан ва дарёфти дуруст аз воқеияти таърихӣ
таърихнавис бояд зеҳни наққод, диққат ва омодагӣ барои баррасии сурат ва
муҳтавои ҳар шаҳодатро дошта бошад. Нахустин талоши Ибни Халдун
нақди роҳу равиши касоне буд, ки рӯҳи воқеънигарӣ, ки бояд асоси ҳар
донише бошад, надоштанд. Ҳосили ин нақд ба вуҷуд омадани навъи равиши
ҷадиди илмӣ буд.52 Ончи Ибни Халдун дар нақди гузаштагон меҷуст, бунёд
ниҳодани илми комиле буд, ки аз назари айнӣ ва зеҳнӣ дорои санаду далели
илмӣ бошад.53 Ибни Халдун ба тақлиди кӯр-курона ба унвони яке аз
аслитарин офатҳои равиши интиқодӣ назар карда, онро нақд менамуд.54
Равиши интиқодӣ дар таърих яке аз равишҳои мутафаккирони муосир
аст. Ибни Халдун бар ҳамин равиши интиқодӣ таъкид мекунад ва равиши
интиқодӣ дар таърихро яке аз равишҳои худ медонад. Ҳадафи интиқоди ӯ ба
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таърихнависон, фақеҳон ва муфассирон аст. Дурустии баъзе аз суханон ва
гузоришҳои онҳоро бо меъёрҳои воқеӣ мавриди баҳс қарор медиҳад. Аз
назари ӯ, фикри интиқодӣ асоси ҳамаи равишҳои таърихнигорӣ аст ва танҳо
бо истифодаи он метавон каму беш аз дарки воқеияти замони гузашта
баҳраманд шуд.55
Ибни Халдун мегӯяд: «Таърихнависони бузург ахбори рӯзгори
гузаштаро гирд оварда ва ба ёдгор гузоштаанд, вале баъзе аз афрод ба
мақсади бад он ахборро ба найрангҳои ботил дигаргун сохта, ривоятҳои
сустро ба он ахбор часпонидаанд, ки дар натиҷа, бисёре аз ояндагон ононро
пайравӣ намуданд».56
Албатта, Ибни Халдун хуб медонад, ки чаро таърихнависон ба ин
офатҳо гирифтор мешаванд. Ӯ дар дебоча фазоили таърих ва фоидаҳои ин
илмро бармешуморад ва ба ҷудоии миёни тақлиди кӯр-кӯрона ва таҳқиқи
интиқодӣ таъкид мекунад.57 Ба ақида ӯ, кори таърихнависон таҳқиқи
интиқодӣ дар усули илмӣ, қоидаҳои сиёсат, моҳияти фарҳанг, муқоисаи
вазъият, аҳволи мушобеҳу ғайри мушобеҳ аст. Таҳқиқи интиқодӣ бо хирад,
ҳикмат ва илм, яъне бо ҷустуҷӯи моҳияти ашё асоснок мегардад. Ибни
Халдун мехоҳад нишон диҳад, ки таваҷҷуҳ накардани ин усул ва қоида
сабаби хатоҳое дар гузоришҳои таърихӣ мешавад ва донистани он усул ба
таърихнавис кӯмак мекунад, ки ин хатоҳоро кашф ва ислоҳ кунад.58
Аз ин нуқтаи назар, Ибни Халдун маънои ботинии таърихро таҳқиқи
ақлӣ, назарӣ ва интиқодӣ дар бораи сарчашмаҳо ва сабабҳо меҳисобанд. Ӯ,
барои он ки равиши интиқодии таърихро дар амал биомӯзад, аз нақди
таърихнависон оғоз намуда ду дастаи таърихнигоронро аз ҳам ҷудо
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мекунад. Аввал, гурӯҳе, ки мавриди қабулу эҳтироми ҳамагон ҳастанд ва
худ онҳоро бузургон меномад, дуюм оммаю муқаллидон. Осори ин ду гурӯҳ
аз ҷиҳати таърихнигорӣ аз ҳам фарқ мекунад.59
Ибни Халдун муҳаққиқони таърихро аз назари роҳу равиш ба ду даста
тақсим мекунад: «Дастаи аввалро нақдкунанда меномад, ки дар бораи
маншаъ, табиат ва сабабҳои руйдодҳо тафаккуру диққат мекунанд ва дастаи
дигарро кундзеҳн мехонад, яъне касоне ки иттилооти таърихро бетаваҷҷуҳ
ва бетафаккур гирдоварӣ мекунанд».60
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таърихнависон ва роҳи хато пеш гирифтани онҳоро махсус қайд мекунад.
Баъзе аз намунаҳое, ки зикр кардааст, дар бораи таърихи куҳан, рафтор,
ахлоқ ва аслу насаби фармонравоёни бузург аст. Ибни Халдун бо овардани
ин мисолҳо мехоҳад бигӯяд, ки метавон таърихро бо баррасии интиқодии
рӯйдодҳое, ки дар замонҳои мухталиф рӯй дода, ба назм ва қоида даровард.
Ӯ дар ин мисолҳо кӯшиш мекунад ба ҷои интиқод аз асос ва асли ахбор
муҳтавои ахборро ба нақд кашад. Бо ин асос ӯ мехоҳад нишон диҳад, ки
чаро ва чӣ гуна сарчашмаҳои муътабар дар нақли ахбор аз роҳи дуруст,
берун мешаванд ва он осор чӣ гуна бояд тавассути таърихнависон, ки аз
равиши таҳқиқи интиқодӣ пайравӣ мекунанд, мавриди истифода қарор
гирад.61
Ибни Халдун дар мисолҳои худ ба гузоришҳое такя мекунад, ки
таърихнависони барҷаста бо пазириши он гузоришҳо ба хотири огоҳ
набудан аз ҷанбаҳои ботинии таърих, бе чуну чаро онҳоро рӯнавис
мекарданд. Аз ин назар, баъзе аз таърихнависони пешин ба хато рафтаанд.
Ба назари инҳо, ахбори дуруст ва нодуруст яксонанад. Аз сӯи дигар, Ибни
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Ҳалдун бо баррасии хатоҳои таърихнависони бузург, ҳамчун Табарӣ,
Масъудӣ, Замахшарӣ кӯшиш мекунад, ки моҳияти баҳси мавриди
мутолиаро равшан кунад.62
Ибни Халдун монанди ҳар муҳаққиқи муосир ибтидо ба ҷамъоварии
иттилоот дар бораи мавзӯъҳо пардохта, бисёре аз онҳоро бо таҷрибаи
дақиқи худ ба даст оварда, ба таври дақиқ сабти онҳоро талаб мекунад. Вай
дар «Муқаддима» ахбори зиёдеро, аз он ҷиҳат ки муҳтавои онҳоро
мухолифи санҷиши ақлиянд рад мекунад. Ӯ то эҳтимоли воқеъшудани
ҳодисаеро намедонист, онҳоро намепазируфт ва вориди таҷзияву таҳлили
худ намекард.
Ибни Халдун пас аз ҷамъоварии иттилоот барои шинохт ва таҳлили
падидаҳои иҷтимоӣ, онҳоро дар таркиби кулли низоми иҷтимоӣ қарор
медод, сипас моҳияти онро тасаввур карда, ба дунболи тавсифи ҳамаи
ҷанбаҳои он масъала мепардохт ва саранҷом натиҷагирӣ мекард. Равиши
вай дар истинбот ба ин сурат аст, ки ибтидо фарзияеро ба сурати як ҷумлаи
хабарӣ дар унвони фасл ва ё дар ибтидо матраҳ мекард, сипас, дар матн ба
таҷзия ва таҳлили он пардохта, кӯшиш мекунад, ки онро бо далели бурҳонӣ
ва бо кӯмаки равиши индуксионӣ исбот намояд. Ӯ ин корро бо феҳрист
кардани теъдоде аз ҳақиқатҳо оғоз мекунад ва пас аз таҷзияву таҳлилҳои
лозим ба ҷамъбандӣ ва натиҷагирӣ пардохта, баъдан, натиҷаҳоро ба чанд
ҳодисаи таърихӣ татбиқ дода, дубора ба баҳс бармегардад. Сипас, ҳамаи
натиҷаҳоро рӯйи ҳам қарор дода, дар поён ба назарияи ниҳоӣ мерасад.63
Пас аз он ки Ибни Халдун назарияи худро исбот кард ва далели кофӣ
барои он овард, ба он мақоми методологӣ медиҳад. Вай аз қонунҳое, ки ба
даст меоварад, ба унвони муқаддима дар далелҳои баъдӣ истифода карда, аз
хонанда мехоҳад ҳодисаҳоро бар онҳо муқоиса кунад ва онҳоро барои
Маҳдӣ Муҳсин. Фалсафаи таърихи Ибни Халдун [Матн] / Маҳдӣ Муҳсин; тарҷумаи Маҷиди
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баррасии умур кофӣ ва барои татбиқ бо ҳодисаҳои гузашта муносиб
бидонад.
Ибни Халдун дар китоби «Муқаддима» иртиботи дониши «умрон»-ро
бо таърих равшан мекунад. Мақсади ӯ аз дониши умрон илми ҷомеашиносӣ
аст. Ба назари ӯ, таърихнигорон бояд бо диди ҷомеашиносӣ таърихро
бинависанд. Ӯ баён мекунад, ки таърихнавис бояд рӯйдодҳои таърихиро дар
бозтоби нӯри илми умрон баррасӣ ва таҳлил кунад. Ибни Халдун дар
«Муқаддима» мегӯяд: «Чун китоби ин ҷамоатро хондам, нигоҳ кардаму
ҳақиқати гузаштаву ҳозираро омӯхтам ва дидаи завқро аз хоби ғафлат
кушода, китобе дар таърих сохтам, ки дар он аз рӯи аҳволи нажодҳо ва
наслҳои пай дар пай парда бардоштам. Онро аз ҷиҳати ахбор ва назарияҳо
ба бобҳо ва фаслҳо тақсим карда, сабабҳои оғозу ташкили давлатҳо ва
тамадунҳоро дар он ошкор сохтам. Мақсадҳои таърихи худро комил карда,
дар тартиб ва фаслбандии он роҳи аҷиб ва сахтеро паймудам. Ба ҳамин
ҷиҳат, хонанда даст аз тақлид бармедорад ва аз аҳволи наслҳову рӯзгорҳои
гузашта ва оянда огоҳ мешавад».64
Диққат бар назарияҳои Ибни Халдун нишон медиҳад, ки ӯ низ ба таври
мустақим ва ғайримустақим ба зарурати шакки илмӣ барои дастёбӣ ба
ҳақиқати гузоришҳо дошта аст. Интиқоди ӯ ба равиши таърихнигории
илмии пешин ва таърихнависони воқеънигор, дар воқеъ, нишондиҳандаи
шакки ӯ дар ёфтаҳо ва иттилооте аст, ки эшон ба унвони илми таърих аз худ
ба ҷой гузоштаанд. Ибни Халдун дар боби ин гурӯҳ аз андешамандон ва
таърихнависон эътиқод дорад, ки гоҳе ба ҷустуҷӯи ахбори дуруст ва
ғайридуруст мепардохтанд. Ва дар миёни воқеаҳо ва ҳодисаҳои таърихӣ
ҳаргиз дар паи ёфтани робитаҳои рӯйдодҳо намеомаданд.65
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Ибни Халдун ба ҷои нақли ахбору воқеаҳое, ки ба сурати пароканда
таърихнависони пешин анҷом додаанд, огоҳона роҳ ва равишеро пеш
гирифтааст, ки комилан нав буда он баррасии илмии таърих мебошад. Ибни
Халдун бо нақди равиши таҳқиқи пешиниёни худ, ки равиши пешдовариҳо,
таассуботи қавмию мазҳабӣ буд, ба нишон додани заъфи онҳо мепардозад.66
Дар робита ба ин масъала мефармояд: «Агар дил ва зеҳни таърихнигор ба
мазҳабе бошад, ҳатман ҳар хабаре, ки мувофиқи ақидаву мазҳабаш бошад
мепазирад. Дар ҳақиқат, ин майлу эҳсосот ба мазҳабе ба монанди пардае
аст, ки рӯи дидаи муҳаққиқро мепӯшонад ва ӯро аз интиқоди хабар боз
дошта, дар натиҷа дар пазириш ва нақл кардани дурӯғ ворид мешавад».67
Ибни Халдун сабабҳои хатокориҳои таърихнигорону донишмандони
пеш аз худро чунин мешуморад:
1. Ғафлат ва бехабарии ривояткунандагон аз ҳақиқат ва наздик шудани
онҳо ба ҳокимону сарватмандон;
2. Пойбандии мутлақи таърихнавис ба ақидае ё мазҳабе;
3. Огоҳӣ надоштани таърихнавис аз илму донишҳои мавриди ниёз;
4. Тақлиди таърихнигорон аз якдигар;
5. Нуқсони манобеъ;
6. Надоштани дониши лозим оид ба низоми иҷтимоӣ.68
Кашфи қонунмандиҳои таърих ва ҷомеа бо таваҷҷуҳ бо шароити
фикриву илмии асри Ибни Халдун як пешрафти бузург дар фалсафаи илм ба
шумор меравад. Ӯ ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва таърихиро аз моҳият ва ҷавҳари
хос бархӯрдор медонад ва таъкид мекунад, ки таърихнигор бояд бо маҳорат
бо ҳодисаи таърихӣ ошноӣ пайдо кунад. Ҳарчанд таърихнигор бо
Муҳаммад Сақафӣ. Ибни Халдун нахустин ҷомеашиноси мусулмон [Матн] / Муҳаммад
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рӯйдодҳои ҷузъӣ сару кор дорад, аммо метавонад ба сайри рӯйдодҳо ба як
воҳиди куллӣ, яъне ҷомеа назар дошта бошад ва дар таркиби он воҳиди
рӯйдодҳои танҳо ва ҷузъиро созмон диҳад. Ибни Халдун бо пайванд задани
таърих ва ҷомеа, заминаи амалии ҷомеънигариро, ки имрӯз аз хусусиятҳои
илмҳои иҷтимоӣ аст, фароҳам мекунад.69
Ибни Халдун иттилоот, яъне ахбор, санад ва мадракҳои гуногуни
таърихиро, ки ба зоҳир ҳеҷ иртиботи замонӣ ва маконӣ бо ҳамдигар
надоранд, баррасии маҷмуӣ намуда, тавонист бо эҷоди як заминаи мафҳуми
иҷтимоӣ занҷирае аз таҳлилҳои сабаб ва натиҷаро дар қолаби усули хос
эҷод кунад. Дар ҳақиқат ӯ дари назарияпардозиро ба рӯи улуми иҷтимоӣ ва
таърих боз кард, ки он бар хилофи муҳақиқони то ӯ буд.70
Ибни Халдун бар хилофи пешиниён ва муосирони худ таърихро танҳо
тулӯъ ва ғуруби воқеаҳои хурд ва ҷузъии зиёде намедонист. Инчунин,
ахбори таърихиро саргузашти содаи қавмҳо ва ҳокимон намепиндошт,
балки ба равиши нав бо падидаҳои таърихӣ рӯ ба рӯ шуда, кӯшиш мекард,
ки аз баррасии воқеаҳои таърихӣ ба шинохти робитаҳои сабабу натиҷа ва
кашфи қонунҳои иҷтимоӣ ноил гардад. Ба таври куллӣ метавон гуфт, ки дар
шинохти вижагиҳои методологии Ибни Халдун равишҳои мушоҳидавӣ,
муқоисавӣ, сабабгаройӣ ва мутобиқати хабари таърихӣ бо воқеияти таърих
ҷойгоҳи бештар доранд ва ба таври хулоса ҳар яки онҳоро инҷо тавсиф
хоҳем кард.
Равиши мушоҳидавӣ. Ибни Халдун дар хонаводаи фарҳангӣ ва аҳли
илм бузург шуда, бештари умри худро дар сиёсат ва корҳои ҳукуматӣ
сипарӣ

карда буд, аз ин рӯ, ба назар мерасад, ки шоҳиди ҳодисаҳову

дигаргуншавии ҳукуматҳо ва давлатҳо буда, аз он таҷрибаҳо дар
навиштаҳои худ фаровон истифода бурдааст. Бояд гуфт, ки асоси
Лакост, Ив. Ҷаҳонбини Ибни Халдун [Матн] / Ив. Лакост; тарҷумаи М. Музафарӣ. – Теҳрон:
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равишшиносии Ибни Халдунро мушоҳидаи мантиқӣ ва маҳсуси воқеаҳо ва
рӯйдодҳои таърихӣ ташкил мекунад. Ӯ нисбат ба дигар мутафаккирони
ҳамасри худ ба усули мушоҳида ва таҷриба бештар эътибор додааст. Ба
назари Ибни Халдун, мушоҳидаи рӯйдодҳо ва ҳодисаҳо василаи зарурӣ
барои касби ҳаргуна дониш аст. Намунаҳои зиёде дар китоби «Муқаддима»
дар ин бора вуҷуд доранд. Масалан замоне, ки ҳикоятҳои кимиёгаронро
матраҳ мекунад, мехоҳад, ки ҳар кас худ даст ба озмоиш бизанад: «... ва ҳар
гоҳ аз онҳо савол шавад, ки оё ба чашми худ дидаед? Посухи манфӣ
медиҳанд ва мегӯянд мо шунидаем, вале надидаем»71. Ибни Халдун таъкид
мекунад, ки мутобиқат намудани иттилоот бо воқеият, роҳи аслии шинохти
ҳақ аз ноҳақ аст. Ӯ чунин ақида дорад, ки фоидаи хабар ҳам аз худи он ва
ҳам аз хориҷ, яъне мутобиқати он бо воқеъият исбот мешавад.72
Равиши муқоисавӣ. Ибни Халдун бо муқоисаи ҳукуматҳо, ниҳодҳо,
иқлимҳо ва аз тарафи дигар бо муқоисаи мафҳумҳо ва падидаҳо, ҳамчун
бодиянишинӣ ва шаҳрнишинӣ дар гузашта ва ҳол, инчунин, баррасии сайри
таҳаввули онҳо тавонистааст, ки бо шинохти нисбатан комиле усуле ба даст
оварад, ки тавассути он ба илмҳои иҷтимоӣ ва дигар илмҳо роҳ ёбад. Ибни
Халдун ба воситаи таҷрибаҳо ва мансабҳои сиёсии мухталиф аз
дигаргуншавии ҳукуматҳо ва давлатҳо огоҳ буда аст. Ӯ беш аз бист сол ба
унвони мушовир, қозӣ, намояндаи сиёсӣ дар давлатҳои Тунис, Андалус ва
Миср масъулият дошта аст. Ба ҳамин хотир ахбор ва иттилооти лозим барои
муқоисаро дар ихтиёр дошта ба тавре, ки китоби «Муқаддима»-ро аз ҳамин
равиш навишта аст.73
Равиши аслии Ибни Халдун муқоисавӣ аст. Ибни Халдун дар
марҳилаи аввал аз равиши муқоиса барои таъйини андозаи эътибори хабар
Ибни Халдун. Муқадима [Матн]: Иборат аз 2 ҷилд / Ибни Халдун; тарҷумаи П. Гунободӣ. –
Теҳрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 2012. – Ҷ.1. – С.68.
72
Муҳаммад Сақафӣ. Ибни Халдун нахустин ҷомеашиноси мусулмон [Матн] / Муҳаммад
Сақафӣ. – Теҳрон: Ҷомеашиносон, 2014. – С.65.
73
Лакост, Ив. Ҷаҳонбини Ибни Халдун [Матн] / Ив. Лакост; тарҷумаи М. Музафарӣ. – Теҳрон:
Донишгоҳи Теҳрон, 2007. – С.70.
71

29

ва шинохти ҳодисаҳои иҷтимоӣ баҳра бурда, дар марҳилаи дувум ба
муқоисаи падидаҳои иҷтимоӣ, монанди бодиянишинӣ, шаҳрнишинӣ,
асабияти динӣ ва қавмӣ, давлатҳои гузашта ва ҳозира, подшоҳӣ ва хилофат,
шуғлҳо ва дигар аслу бунёди иҷтимоӣ пардохта аст.74
Ибни Халдун ҳодисаҳои дилхоҳ замонро монанди пуле меҳисобад, ки
инсонро ба дарку фаҳми воқеаҳои гузашта мерасонад ва чунин мегӯяд:
«Таърихнависи доно ва равшанбин ба таърих ба донистани қонунҳои
сиёсат, ахлоқи миллатҳо, сарзаминҳо, замонҳои гуногун аз ҷиҳати рафтор,
кирдор, одот, мазҳабҳо, расму русум ва дигар ҷанбаҳо ниёзманд аст. Лозим
аст барои ба даст овардани ҳақиқат ҳодисаҳои мавҷудро бифаҳмад, фаро
бигирад, онҳоро бо ончи пинҳону ғоиб аст бисанҷад, ҷиҳати муносибати
миёни онҳоро аз ҷиҳатҳои тавофуқ ва ё тазоду хилоф дарёбад. Мувофиқро
бо мухолиф таҷзия ва таҳлил кунад ва ба сабаби онҳо пай бибарад.
Ҳамчунин ба дарку фаҳми асоси давлатҳову миллатҳо ва сабаби падид
омадину идомаи онҳо ҳиммат гузорад. Ин чунин одат, расму русум ва
ахбори ҳокимонро ба тамом ба даст биоварад. Дар ин вақт метавон ҳар
хабари нақлшударо ба қоидаҳо ва аслҳое, ки ба таҷзия, мутолиа ва таҳлил
омӯхта аст, нишон диҳад. Агар онро бо асли ишорашуда мувофиқ ёбад,
саҳеҳ хоҳад донист ва гарна онро хато хоҳад донист ва лозим аст худро аз
он бениёз донад.»75
Равиши сабабҷӯӣ. Ибни Халдун баҳси худро аз илми таърих оғоз
намуда, ба сабаби ба даст овардани таҷрибаҳои илмӣ дар нотавониву
қувватҳои ин илм ва дониши он ба тарҳрезии илми ҷадиди худ бо унвони
илми ҷомеа ё илми умрон пардохт.76 Ӯ бар зарурати шинохти чигунагии
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ҳодисаҳо ҳамроҳ бо далелҳои асосии онҳо таъкид дорад.77 Равиши
сабабгароӣ, ки дар он Ибни Халдун ба нақди дарунӣ ва берунии
сарчашмаҳои таърихӣ мепардозад, таърихи зоҳириро аз таърихи ботинӣ
ҷудо месозад. Дар таърихи зоҳирӣ, фақат ҳодисаҳои таърихӣ қайд мешавад,
ки ба назари Ибни Халдун, арзиши зиёде надорад. Аммо дар таърихи
ботинӣ ба баррасии сабабҳои ҳодисаҳо дар дохили ҷомеа пардохта мешавад,
ки ба назари ӯ, ин ҷанбаи илм ҷузъи ҳикмат ва дониши башарӣ аст. Ба
ҳамин тартиб фарқ байни тақлиди маҳз аз гузаштагон ва таҳқиқи
интиқодиро, ки аз ҳикматҳои башарӣ ба шумор меояд, ёдовар мешавад.
Интиқод ва баррасии натиҷаҳо сабаб шуд, то илми таърих вуҷуд дошта
бошад. Ибни Халдун дар китоби «Муқаддима» зикр мекунад, ки
таърихнигор бояд олим ба табиат, ҳодисаҳо ва ҳолатҳои ҷомеа бошад ва
бояд донист, ки ҳодисаҳои иҷтимоӣ натиҷаи амалкарди ихтиёрӣ нест, балки
натиҷаи зарурати табиати иҷтимоӣ аст.78
Равиши мутобиқати хабари таърихӣ бо воқеияти таърихӣ. Дар
равишшиносии Ибни Халдун дар заминаи санҷишу арзёбии ахбори таърихӣ,
он чи дар ибтидо ба унвони равиш ба кор гирифта мешавад, равиши
мутобиқат аст.79 Ин равиш ҳосили таваҷҷуҳу нигариши интиқодӣ дар
равишҳои таърихнигории исломӣ, бознигарӣ дар мафҳуми ҳабари таърихӣ
ва таърифи мавзӯи хос барои илми таърих аст. Ибни Халдун баъд аз нишон
додану пешниҳод намудани таърифи ҷадид барои хабари таърихӣ, барои
комил кардани нуқсонҳои равиши ҷо ба ҷоӣ, аз роҳи муқоисаву арзёбии
ҷойгоҳи ровӣ бо ровӣ ва равиши таърихнигорон, монанди Масъудӣ, ки
эътиқод ба арзёбии хабар бо хабар буданд, равиши махсуси худро поягузорӣ
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мекунад, ки ҳамон нақд ва арзёбии хабари таърихӣ бо меъёр ва дараҷаи он
бо воқеаҳои таърихӣ аст.80
Ибни

Халдун

бо

пешниҳоди

ин

равиш,

аз

ривоятмеҳвариву

хабармеҳварӣ, ки дар равишҳои таърихнигории пешин буд, ба тарафи
воқеъиятмеҳварӣ рӯй меоварад ва воқеияти таърихиро ба унвони асли ҷадид
матраҳ мекунад.81
Хабар дар андеша ва равиши Ибни Халдун худ ба худ нисбат ба
воқеияти таърихӣ мустақилият надорад, балки тобеи воқеаҳои таърихӣ аст,
ки эътибораш бояд дар мутобиқат бо онҳо арзёбӣ шавад.82 Дар ҳоле ки
таърихнигорони пешин дарки равшан ва дурусте аз мафҳум ва нақши
хабари таърихӣ надоштанд. Ба ҳамин хотир, ахборро бо ахборҳои нодуруст,
ки аз майл ва хоҳиши онҳо сарчашма гирифта буд, ҷонибдорӣ карда, бо ҳам
якҷоя мекарданд.83
Ибни Халдун бо эҷоди равиши мутобиқат хост байни ахбори таърихӣ
ва воқеиятҳои таърихӣ пайванд барқарор карда, дар эътибори ахбори
таърихӣ ва имкон ё набуди имкони вуқӯи рӯйдодҳои мавриди баҳс дар
ахбор андеша карда, онҳоро бо ҳам бисанҷад. Мақсади истифода аз равиши
мутобиқати хабари таърихӣ бо воқеияти таърихӣ нигоҳ

доштани

таърихнависон аз хатокорӣ, мушаххас кардани сиҳҳату хатои ахбори
таърихӣ ва расидан ба шинохти таърихии муътабар аст. Аз назари Ибни
Халдун, шарти истифода аз чунин равиш огоҳии таърихнигор аз ҳаёти
иҷтимоии инсонӣ аст.84 Ба ақидаи ӯ, беогоҳӣ аз аҳволи иҷтимоӣ ба унвони
мавзӯи илми таърих, яке аз нуқсонҳои таҳлилҳои таърихии дуруст буда,
сабаби роҳ ёфтани дурӯғ дар он мешавад. Дар ҳоле ки фаҳм ва шинохти
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табиати иҷтимоӣ беҳтарин ва мутмаинтарин роҳ барои пок нигоҳ доштани
ахбору шинохти рост аз дурӯғ аст. Яъне ҳар ҳодисаву падидаеро бояд
мутобиқи шароити замону макон, сатҳи зиндагиву маишат ва ҷойгоҳи
иҷтимоии афрод арзёбӣ кард.85
Хулоса, Ибни Халдун матолиберо дар мавриди равишшиносии худ
қайд карда аст, ки бештари онҳо бар асоси тавзеҳ ва интиқодҳое, ки ӯ
нисбат ба гузаштагон худ баёну истинбот карда аст. Аммо дар мавриди
равиши таҳқиқ бояд гуфт, ки ҳарчанд худи Ибни Халдун равиши таҳқиқи
мушаххасеро баён накарда, аммо ба нуктаҳову вижагиҳое таваҷҷуҳ карда,
ки аз доштани маълумоти ӯ ба он соҳа гувоҳ аст. Ба таври намуна ӯ ба баёни
зарурати таҳқиқи иҷтимоӣ, навъҳои равишҳои таҳқиқ, сарчашмаҳои таҳқиқ
ва роҳҳои инҳирофу хато дар таҳқиқ пардохта аст.86 Аммо бо таваҷҷуҳ ба он
чи баён шуд, марҳалаҳои равиши таҳқиқи Ибни Халдунро бо такя бар
равишшиносии ӯро метавон ба сурати зер баён кард.
- ҷамъоварии иттилооти дуруст бо равишҳои гуногун метавонад сурат
гирад. Дар ҳақиқат, барои Ибни Халдун ҳодисаҳои таърихӣ ҳукми
иттилооти носанҷидаро доранд. Ӯ аз дидаҳо, шунидаҳо, навиштаҳо ва
таҷрибаҳо ба унвони сарчашмаҳои аслии таҳқиқ ёд кардааст;
- нақди ин иттилоот ба воситаи илмҳои ақливу нақлии он замон, ки
Ибни Халдун бар бисёре аз онҳо тасаллут дошт, сурат гирифтааст. Ӯ пас аз
ҷамъоварии ахбор ва иттилоот аз равишҳои гуфташуда дар марҳилаи аввал
ба арзёбии ҳар яке аз онҳо ба таври ҷудогона пардохта аст;
- ба ҳам пайвастан ва якпорчасозии иттилоот ба воситаи дидгоҳҳои
ҷомеънигарӣ ва бо дар назар гирифтани робитаҳои мутақобили падидаҳо
дар марҳилаи қиёс дар ҷиҳати ба даст овардани усул ва қонунҳост
мебошанд.
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Ҳадафи Ибни Халдун аз овардани ин баҳс ин аст, ки агар таърихнавис
аз ҷанбаҳои дуру дарози таърих бехабар бошад, наметавонад ахбори
зоҳириро дарк кунад ва хабари дурустро аз нодуруст фарқ гузорад.
Пас, аз назари Ибни Халдун, равиши баррасӣ ва таҳлили «умрон» ва
иҷтимоъ аввалан бурҳониву ақлӣ буда, бар пояи равиши индуксионӣ ва қиёс
устувор аст. Ин равиш аз ҷиҳате ақливу бурҳонӣ аст, чун бар асоси ба даст
овардани сабаби воқеӣ, ки дур аз ваҳм ва пиндорҳои хато анҷом мепазирад.
Вале аз ҷиҳате индуксионӣ аст, зеро ба мутолиа, таҳлил ва таҷзияи ҳодисаҳо
мепардозад ва сипас, хусусиятҳои кулли онҳоро ҷудо намуда, сабабҳои
падид омадани ҳар як ҳодисаҳоро баён мекунад.

1.2

Таъсири муҳит ба ташаккули андешаҳои Ибни Халдун оид
ба ҷомеа

Шаклгирии андеша мутаассир аз рафторҳои хосе, монанди муҳит,
дигаргуниҳои иҷтимоии дарунию берунӣ, тағйироти фикрӣ аст. Ба
дигаргуниҳои иҷтимоии дарунӣ вазъияти оила, пайвандҳои динӣ ва робитаи
одамон шомил аст. Ибни Халдун хонадон ва наслу насаби худро ба аъроби
ямании Хадрамавт, ки дар ҷануби нимҷазираи Арабистон мезистанд
мерасонад. Вай худро ба яке аз тоифаҳои арабӣ яманӣ, ки дар он замонҳо
дорои қудрати назарраси сиёсӣ буд, нисбат медиҳад.87 Бобои вай дар корҳои
назарраси давлатӣ ифои вазифа мекард, аммо падараш аз зиндагии сиёсӣ
дурӣ ҷуста, вақти худро сарфи таҳқиқи илмӣ менамуд. Дар хонааш
маҳфилҳои адабӣ баргузор менамуд ва донишмандони машҳури замонаш
дар он ҷо ҷамъ мешуданд. Ибни Халдун дар чунин муҳити хонаводагӣ
парвариш ёфта буд. Падараш тамоми шароити лозимиро барои рушди
фикрию ахлоқии фарзандаш фароҳам мекард.88
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Дигаргуниҳои иҷтимоии берунӣ шомили вазъияти иҷтимоӣ дар замони
Ибни Халдун аст. Ибни Халдун чун файласуф, ҷомеашинос, сиёсатмадор,
муҳаққиқ ва таърихнигори бузурги, замонаш тӯли беш аз бист сол
саҳмгузори ҳодисаҳои муҳимми сиёсӣ буда аст.89 Бо ҳокимон, вазирон ва
дигар шахсиятҳои дорои нуфуз нишасту бархост дошта, ҳамзамон рӯзҳои
сахтеро низ аз сар гузаронида, рӯзе дар кох нишаставу рӯзи дигар овораи
биёбонҳо шудааст.90
Мақсади Ибни Халдун он набуд, ки вазъияти Мағрибро бар асоси
қонунҳои ому куллӣ мутолиа кунад, балки баръакс, вай мехоҳад бо
мутолиаи вазъияту аҳволи Ғарб ба кашфи як қоидаи куллию умумӣ дар
ҳаёти ҷомеа даст ёбад. Барои чунин кори бузург Ибни Халдун ганҷинае аз
иттилооти лозим дар ихтиёр дошт. Бо сафарҳои зиёде аз сар то сари диёри
Андалус дидан намуда, бо олимҳо ва донишмандони сершуморе мулоқот
карда, аз сӯҳбатҳову баҳсҳои онҳо истифода кардааст.
Ибни Халдун кӯшиш мекунад, то ба сабаби шикастҳои шахсии худ пай
барад

ва рафторҳоеро, ки сабаби ист ва қатъи зиндагонии иҷтимоии ӯ

шудаанд дарёбад. 91
Ин донишманд ва сиёсатмадор бо таҷрибаҳои амалии зиёде, ки ба даст
овардааст, медонад, ин табиати ашё сабаби аслии дигаргуниҳо аст ва на
иродаи ҳокимон. Ба ақидаи ӯ, фарқиятҳое, ки дар одобу расму оини мардум
дида мешаванд натиҷаи тарзи маишати миллатҳост.92
Ибни Халдун менависад, ки: пас аз мутолиаи осори нависандагон ва
тафаккур дар аҳволи гузаштаву ҳол дар охир тавонистам фикри худро бедор
кунам..., ба ин маъно, ки равиши наве барои навиштани таърих ба вуҷуд
овардам. Равиши фикриеро баргузидам, ки махсус ба ман аст ва хонандаро
89
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ба тааҷҷуб меоварад. Гоҳе мумкин аст матлабе аз назари ман дур монда
бошад, вале дар иваз ҳамвора роҳро нишон додам.93
Дар ҳақиқат, Ибни Халдун олими забардасте буд, ки рисолати худро
дар ҷустуҷӯӣ таҳқиқи таърих медид. Аз чунин интихоб заррае пушаймон
намешавад. Ибни Халдун кӯшиш мекунад, ки решаҳои ақибмондагию
сустии асри худро бифаҳмад, инчунин талош мекунад бидонад, ки чаро
давлатҳо ба чунин сарнавиште дучор шудаву бесубот мондаанд.94
Бархе муҳаққиқон бо далел овардан аз китоби «Муқаддима» ба нубуғи
фикрӣ ва зеҳнии Ибни Халдун қоиланд ва ӯро аз ҷумлаи аввалин
назарияпардозони улуме, ҳамчун фалсафаи таърих, материализми таърихӣ,
ҷомеашиносӣ ва ғайра донистаанд. Ҳамчунон, ӯро тарроҳи назарияҳои наву
тоза дар соҳаи ҷуғрофия ва сиёсат донистаанд.95
Ибни Халдун худро яке аз муасисони илми «умрон» медонад.96 Ӯ дар
заминаи фалсафаи таърих илми иҷтимоиро ба вуҷуд овард, вале то асри нав
гумном монд ва муҳаққиқони аврупоӣ, монанди Хаммер, Пургштал97
буданд, ки дар даҳаи аввали қарни нуздаҳум

ӯро ба ҷаҳониён

шиносониданд.98
Бо ин ҳама сатҳи арзиши «Муқаддима» ба андозае аст, ки
донишмандони ғарбӣ Ибни Халдунро муқаддам аз Вико Ҷамбаттиста,
Натаниел Шмидт ва Монтескиё мешуморанд, ки таърихро аз нигоҳи
иқтисодию иҷтимоӣ навиштааст.99
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Донишмандоне, ки баъд аз ин мутафаккир омадаанд аз ӯ истифодаҳои
зиёде мекунанд. Дар ҳақиқат, донишмандони сершуморе дар заминаи
мутолиаи «Муқаддима» ба натиҷае расидаанд, ки кори Ибни Халдун
навоварии илмӣ мебошад.
Дар таърихи тафаккури башар таъсирпазирии ояндагон аз пешиниён як
амри маъмулӣ маҳсуб мешавад. Таъсирпазирӣ, намунагирӣ ва ё нақду
раддиянависӣ бар пешиниён дар фарҳангу тамаддуни гузаштагон бисёр
чашмрас аст.
Бо ин ки асари Ибни Халдун аз асолат ва тозагии хосе бархӯрдор аст,
афкору андешаи Ибни Халдунро бе иртибот бо назарияҳои донишмандони
пешин наметавон тасаввур кард.100 Дар ин ҷо мехоҳем донишмандоне, ки
Ибни Халдун аз онҳо таъсир пазируфтаву аз афкор ва андешаҳои онҳо
истифода бурда аст зикр намоем.
Форобӣ яке аз бузургтарин файласуфони ҷаҳони машриқзамин буда,
фалсафа бо ӯ такомул ёфтааст. Ӯ нахустин файласуфеаст, ки дар ҳикмати
амалӣ дар бораи ҳукумат ва ҷомеашиносии сиёсӣ-фалсафӣ китоби «Орои
аҳли мадинаи фозила»-ро навишта аст. Ба ақидаи баъзе муҳаққиқон Форобӣ
ин китобро дар пайравии китоби «Ҷумҳур»-и Афлотун навишт.101
Маълум аст, ки Ибни Халдун аз китоби «Орои аҳли мадинаи фозила»-и
Форобӣ бохабар буда, аз назарияҳои ӯ баҳра бурда аст. Ибни Халдун дар
оғози «Муқаддима» дар бораи «умрони башарӣ» ҷумлаҳоеро меоварад, ки
бе каму зиёд шабеҳи ибороти Форобӣ аст. Масалан ҳарду ҳакими
ҷомеашинос мегӯянд, ки фард дар тӯли зиндагиаш ба ҳамкорию кӯмаки
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дигарон ниёз дорад, зеро инсон ба танҳоӣ тавоноии онро надорад, ки ба
заруриҳои зиндагӣ ва идомаи зиндагӣ муваффақ оянд.102
Албатта, тафовут низ дар таълимоти ин ду мутафаккир мушоҳида
мешавад. Чуноне ки мардум, дар назари Форобӣ, бо ҳамдигар ҳамкорӣ
менамоянд, то аввалан, ниёзҳои зиндагии худро бароварда кунанд ва
сониян, ба камоли ақлонӣ бирасанд.103 Аммо Ибни Халдун ҳаргиз ба чунин
камоле бовар надорад. Дар назари Ибни Халдун, инсонҳо бо ҳамдигар
ҳамкорӣ ва кӯмакрасонӣ доранд, ки аввалан ба ниёзи иҷтимоии зиндагии
худ бирасанд, дувум аз худ дар баробари ҳуҷуми ҳайвонот ва дигар хатарҳо
дифоъ кунанд. 104
Форобӣ ба таври умум китоби «Орои аҳли мадинаи фозила»-ро аз
нигоҳи ақлонияти фалсафӣ, камоли маънавӣ ва ахлоқӣ навиштааст.105 Вай
баён мекунад, ки мардум дар ҷомеаи ормонӣ чи гуна ба камол ва саодати
ақлонӣ мерасанд ва чи гуна ҷомеаҳои ғайрифозила мунҳариф шуда, роҳи
шикастро пеш мегиранд.106
Аммо Ибни Халдун бештар ба ҷанбаҳои моддии зиндагӣ таваҷҷуҳ
дорад ва саодату хушбахтии инсонро ба сабаби фароҳам шудани шароити
зиндагии моддӣ мебинад.107
Форобӣ дар таҳлили назаряҳои ҷомеаҳои ғайрифозила ба таҳлили
равоншиносии иҷтимоии он ҷомеаҳо мепардозад, ки ба навъе воқеиятро
ҳикоят доранд. Аммо дар ин таҳлили воқеӣ аз равоншиносии иҷтимоии
Форобӣ Абӯнаср Муҳаммад. Орои аҳли мадинаи фозила [Матн] / Форобӣ Абӯнаср Муҳаммад.
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Теҳрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 2012. – Ҷ.1. – С.78.
105
Муҳаммад, Ҳ.М. Баррасии муқоисаи аҳдофи таълим ва тарбият аз дидгоҳи Афлотун ва
форобӣ [Матн] / Ҳ.М. Муҳаммад // Равоншиносӣ ва улуми тарбиятӣ. – Теҳрон, 2002. – №2. –
С.203-227.
106
Диноршоев, А.М., Саъдизода, Ҷ., Имомова, З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сарчашма,
дин ва афкори донишмандон [Матн] / А.М. Диноршоев, Ҷ. Саъдизода, З.Б. Имомова. – Душанбе,
2016. – С.78; Форобӣ Абӯнаср Муҳаммад. Иҳсо-ул-улум [Матн] / Форобӣ Абӯнаср Муҳаммад;
тарҷумаи Х. Ҳусайн. – Теҳрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 2011. – С.111.
107
Ибни Халдун. Муқадима [Матн]: Иборат аз 2 ҷилд / Ибни Халдун; тарҷумаи П. Гунободӣ. –
Теҳрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 2012. – Ҷ.1 – С.79.
102

38

ҷомеаҳои ғайрифозила ба навъе забон ба маломат мекушояд ва аз оқибати
бади онҳо ва шикасти ҷомеаҳо огоҳӣ медиҳад.108
Аммо Ибни Халдун дар сар то сари «Муқаддима»-и худ аз аҳвол ва
одатҳои ҷомеаҳо сухан мегӯяд, вале ҳаргиз онҳоро маломату мазаммат
намекунад, балки зуҳури чунин хислатҳои иҷтимоиро бар асоси вижагиҳои
хоси он ҷомеаҳо медонад.109
Дар ҳақиқат Ибни Халдун аз назарияҳои Форобӣ истифода бурда аст ва
метавон гуфт, ки иддае аз онҳо дар ташаккули андешаҳои Ибни Халдун оид
ба ҷомеа таъсири зиёде гузоштааст. Фарқи мантиқи ин ду мутафаккир дар
он аст, ки Форобӣ дар «он чи бояд бошад» ва Ибни Халдун дар бораи «ончи
ҳаст» баҳс мекунанд.110
Баъд аз марги Форобӣ дар Машриқзамин файласуфе ба камол расид, ки
ҳеҷ дасти каме аз Форобӣ надошт. Ӯ Абуали Ибни Сино буд. Абӯалӣ
Ҳусайн ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан ибни Алӣ ибни Сино файласуфи
фарзонаи тоҷику форс, олим ва табиби машҳур соли 980 дар деҳаи
Афшанаи наздики Бухоро таваллуд шудааст.111 Назарияҳову китобҳои ин
файласуфи бузург дар ташаккули афкору ҷаҳонбинии донишмандони зиёди
минбаъда нақши назаррас гузоштааст.
Яке аз назарияҳои фалсафӣ ва иҷтимоии Ибни Сино ин аст, ҷаҳон дар
беҳтарин сурате, ки имкон дошт, офарида шудааст. Агар дар ҷаҳон бадие
ошкор мешавад, ҳатман, он мақсад ва иродаи Худовандӣ набудааст, зеро
Худованд хайри маҳз аст. Ӯ оташро мисол меоварад, ки мавҷудияташ дар
табиат хубу фоидаовар аст. Аммо имкон дорад, ки аз он зарару зиёне низ ба
миён ояд ва бисузонад, хона ё кошонае тавассути он бисӯзад. Вуҷуди шарру
Форобӣ Абӯнаср Муҳаммад. Орои аҳли мадинаи фозила [Матн] / Форобӣ Абӯнаср Муҳаммад.
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норасоиро заминасозӣ хайр меҳисобад ва ба ин назар аст, ки агар оташ
набошад равшанӣ ва парварондани чизҳое, ки ниёз ба оташ доранд, мумкин
нахоҳад буд.112
Ба назари Ибни Сино абр дар осмон ҳаргиз зарар надорад, балки
фоидарасон барои кишоварзӣ аст. Ҳаргиз хайри зиёдро фидои шарри кам
наметавон кард, яъне наметавон ба хотири шаррӣ кам аз фойидаи зиёд даст
кашид. Мумкин нест ҷаҳонро таври дигаре тасаввур кунему онро хайри
маҳзи комил бидонем, пас дар ҷаҳони мо хайру шар бо ҳаманд, ин лозимаи
табиат аст. Ин як назарияи фалсафӣ-иҷтимоии Ибин Сино аст.113
Бояд зикр намуд, ки Ибни Халдун аз ин назарияи Ибни Сино огоҳи
дошта аст, аммо бо ҳунарнамоии хосе баҳсро аз ҳавзаи метафизикӣ берун
оварда, дар заминаи масъалаи иҷтимоӣ матраҳ мекунад. Ибни Халдун дар
мавриди зарурати вуҷуди инсонҳои бо нуфузу боқудрат ва таъсири
иҷтимоии онҳо мегӯяд: Вуҷуди инсонҳои бомақом, бонуфуз ва боқудрат
барои ҳаёти иҷтимоӣ зарурӣ аст. Зеро инҳо ҳастанд, ки бо воситаи қудрату
мақоми худ назму низомро дар байни ҷомеа барқарор месозанд ва пеши
роҳи беназмиро мегиранд. Агар зӯр ва қудрати онҳо набошад, низоми ҷомеа
пароканда шуда, бархе мардум баъзеи дигарро мехӯранд.114
Ибни Халдун тавзеҳ медиҳад, ки он чи дар иродаи инсон мақсади
аслист, ҳамон кӯмакрасонии иҷтимоӣ ва аз байн бурдани ниёзҳои ҷомеа аст.
Аммо он чи аз амали зӯр ва қаҳр аз ин гурӯҳҳо гоҳе воқеъ мешаванд, мавзӯе
монанди шар ва норасоиҳое дар низоми ҳастӣ аст. Дар натиҷа, фоидаи
хайри зиёдро ба сабаби норасоии андак наметавон нодида гирифт ва воқеъ
шудани чунин зарари андаке зарурӣ аст.
Бо муқоиса ва татбиқи ин таҳлилҳо метавон фаҳмид, ки Ибни Халдун
аз Ибни Сино таъсир пазируфта, аммо бо як фарқу тафовути равшан ва он
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ин аст, ки Ибни Сино мехоҳад аз роҳи фалсафӣ масъалаи шарру норасоӣ дар
табиатро таҳлил намуда, посухи муносиби ақлониро биҷӯяд. Аммо Ибни
Халдун дар раванди баҳсҳои ҷомеашиносӣ онро матраҳ сохта, воқеъ шудани
зулм ва норасоӣ барои расидан ба ҳадафҳои иҷтимоиро зарурӣ медонад.
Ибни Сино ба баёни таркиби иҷтимоӣ-сиёсии аҳолӣ баҳсеро ба унвони
«Тадбири манзил» матраҳ мекунад, ки дар он омада: «Хирадмандон
медонанд, ки агар ҳамаи мардум подшоҳу шаҳриёр бишаванд, ҳамагӣ аз
байн мераванд ва агар ҳамаашон ранҷбару коргар ва тобеу раият бишаванд,
подшоҳу султоне дар байн набошад, ҷумлагӣ фонӣ ва ҳалок мешаванд».115
Ба пиндори Ибни Сино, ҷомеа дар пояи ҳамкорӣ ва ёрии мутақобил қарор
дорад. Барои ҳамкорӣ касе зарур аст, ки қонун ва адолатро муқарар кунад ва
чунин кас бояд тавассути сухан имконияти муроҷиат ба мардумро дошта
бошад ва мардумро барои риояи қонун ӯҳдадор кунад.116
Ибни Сино навиштааст: мебояд одамоне вуҷуд дошта бошанд, ки ба
одамони дигар хидмат кунанд. Ин одамон бояд ҳамеша дар хидмати
«Мадинаи Одила» бошанд. Барои ҳифзи низоми иҷтимоӣ шахси қонунгузор
бояд дар ҳар яке аз ин гурӯҳҳо сардоре таъин кунад, ки аз паси он сардорҳои
дигар қарор дошта бошанд ва ҳамин роҳ то ба охир. Дар «Мадинаи Одила»
набояд касе бекор ва бе ҷои муқаррар вуҷуд дошта бошад. Ҳар касе бояд
фоидае ба ҷомеа расонида бошад.117 Яъне, ҳар кас бо таваҷҷуҳ ба ихтисос ва
тавоноии худ вазифаеро бар ӯҳда бигирад, то «Мадинаи Одила» ба вуҷуд
биёяд. Ба ақидаи Ибни Сино муомилаҳо ва мушорикатҳои муҳим дар
ҷомеаҳо бояд таҳти назорати давлат бошад, то ба сурати саҳеҳ иҷро шавад.
Агар хориҷ аз назорати давлат иҷро шавад, мумкин аст дар ин муомилаҳо
байни одамон ихтилоф пайдо шуда, сабаби фитна ва фиребкорӣ шавад, ки
ин сабаби осебпазирии «Мадинаи Одила» мегардад.
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Ҳамин тавр Ибни Сино ҳокимияту тобеиятро дар ҷомеаи инсонӣ зарур
ва муҳим мешуморад. Ин низоми ҳокимияту тобеият эҳтиёҷ ба табақаҳои
ҳоким (подшоҳу шаҳриёр) ва тобеъ (ранҷбару коргар, тобеу раият) дорад.
Ҳамаи аҳолӣ ҳоким буда наметавонад, чунки ниёз ба коргару раият вуҷуд
дорад. Аҳолӣ пурра ранҷбару коргар ва раият шуда наметавонад, чунки ниёз
ба ҳокимон доранд. Оқибат табақабандии аҳолӣ ба ҳокиму тобеон зарур
мешавад. Ин хулосаҳо, ки аз мантиқи суханони Ибни Сино бармеоянд,
далолат ба он доранд, ки ҷомеа ҳамеша зимни ҳокимияту тобеият инкишоф
меёбад.118 Чуноне пайдост, майл ба ҳаёти иҷтимоӣ дар консепсияи Ибни
Сино аз дарки зарурати дар чорчӯбаҳои як навъ ҷомеае ба дастоварии
қаноатмандии талаботи ҳаётӣ аз ҷониби инсон бармеояд.
Ибни Халдун дар бораи ҷомеа мефармояд: «Инсон аз дигар ҷонварон
бо сифатҳое ҳамчун дониш, ҳунар, ки натиҷаи андешаи инсон аст ва
инчунин, кору талош барои ба даст оварадани маош фарқ мекунад ва бо ин
сифатҳо аз дигар махлуқот бартарӣ дорад. Дар ҳақиқат, фарқияти инсон бо
дигар ҳайвонҳо сифати иҷтимоии ӯст, яъне одамон бо ҳам зиндагӣ мекунанд
ва бо якдигар ҳамкорӣ мекунанд, ин ҳама барои ба даст овардани манбаи
даромад аст.»119 Ба ақидаи Ибни Халдун, инсонҳо ба далели ниёз ба
ҳамкорӣ ночор ба зистан бо якдигаранд, бе ҳамкории дигарон имкони
зиндагӣ нест.120 Ҳамкорӣ барои бақо ва дифоъ аз ҳадафҳои асосии одамӣ
аст. Ҳамаи ин заруратҳо аз онҷо сарчашма мегирад, ки инсон зотан мавҷуди
иҷтимоӣ аст ва зиндагии ба танҳоӣ бидуни ҷамъият имкони бақои ӯро нафй
мекунад. Аз он ҷое, ки ситамгарию зулм дар табиати ҳайвонии инсон
гузошта шудааст, ҳар як мехоҳад аз роҳи зулм ҳоҷати худро бароварда
кунад ва саранҷоми кор ба кашмакашӣ ва ҷанг бар мегардад. Ҷангу ҳараҷу
Сотиволдиев, Р.Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ [Матн] / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе,
2011. – С.154.
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мараҷ сабаби аз байн рафтани насли башар мешавад ва барои пешгирӣ аз
ҳараҷу мараҷ лозим аст инсонҳо аз байни худашон ҳокиме интихоб
намоянд.121 Ташкили давлат танҳо аз роҳи қудрату ғалаба имконпазир аст ва
маълум аст, ки ҳамаи инсонҳо аз ҷиҳати қудрат, чӣ аз ҷиҳати ҷисмӣ ва чӣ аз
ҷиҳати фаҳму дониш баробар нестанд. Касе соҳиби ин мақом мегардад, ки
дорои асабият бошад. Ибни Халдун мегӯяд: «Дар шаҳр ҳама кас
фармонравою соҳиби ихтиёри кори худ нест. Раисон ва амироне, ки
ӯҳдадори корҳои мардум ва ҳоким бар онон мебошанд, нисбат ба дигарон
гурӯҳи андаканд, бинобар ин аксарияти мардум бояд фармонбари якдигар
онҳо бошанд ва дар зери султаи фармонравоии ӯ ба сар бибаранд».122
Наздикии факрии Ибни Халдун бо Ибни Сино нишондиҳандаи ин аст, ки
Ибни Халдун аз назарияҳои Ибни Сино огоҳ аст.
Ҳамзамон, дар назариёт ва афкори ба илми иҷтимоъ марбути Ибни
Халдун таъсири донишманди муосири ӯ - Ибни Хатиб, равшан мулоҳиза
мегардад. Лисонуддин Ибни Хатиб донишманди маъруфи Андалус дӯсти
Ибни Халдун буд. Миёни онҳо садоқат ва рафоқати беназир вуҷуд дошт.
Ибни Хатиб дар давраи роҳбарии ду ҳокими Андалус вазифаи вазириро ба
ӯҳда дошта аст. Ӯ вазири донишманд, ҳаким ва табиби моҳир буд. Ибни
Хатиб китобе дар тиб ба номи «Посухҳои қонеъкунанда аз бемориҳои
хатарнок» навиштааст. Ӯ дар ин китоб аз марази тоун, ки дар Мағриб ва
кишварҳои аврупоии он замон зиёд буд, баҳс карда аст. Ибни Хатиб дар ин
китобаш таъкид мекунад, ки шариати ислом коре ба тиб ва масъалаҳои
беҳдоштӣ надорад. Кори паёмбарон омӯзиши илми тиб ва пизишкӣ нест.
Ҳодисаҳои табиату сабабҳои бемориҳо ва илоҷи онҳоро башар бояд бо
роҳандозии ақлу таҷриба аз роҳи озмуну хатои худ ёд бигирад.123
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Қайд кардан зурур аст, ки Ибни Халдун ба китоби дӯсти худ Ибни
Хатиб даст ёфта, бо таваҷҷуҳ ба андешаҳои ӯ дар китоби худ «Муқаддима»
аз он таъсир пазируфта аст. Зеро шабоҳати зиёде миёни афкори Ибни
Халдун ва андешаҳои Ибни Хатиб дар бораи робитаи шариат ва илми
пизишкӣ вуҷуд дорад.
Ибни Халдун дар фасли илми табиӣ дар тамаддуни исломӣ мегӯяд:
«Худованд паёмбарро фиристодааст, ки ба мо дин ва шариат омӯзиш диҳад,
на ин ки масъалаҳои тиб ва пизишкиро биомӯзад. Пас сазовар нест,
ҳадисҳое, ки аз паёмбар нақл шудаанд, тафсири тиббӣ кунем. Чун далеле
надорем кори паёмбаронро омӯзиши тибу пизишкӣ муаррифӣ намоем.»124
Аз баёни ин андешаҳо фаҳмида мешавад, ки Ибни Халдун ҳамонанди
Ибни Хатиб ҳавзаи илми шариату динро аз ҳавзаи илми табиӣ ва тиббӣ ҷудо
медонад.
Дар масъалаи таъсирпазирӣ шаке нест, ки Ғазолӣ ба Ибни Халдун
таъсири назаррасе гузоштааст. Осори ин асарпазириро дар интиқод аз
фалсафа ва равиши мутолиаи файласуфон дар «Муқаддима»-и Ибни Халдун
ошкоро мушоҳида мекунем. Аммо Ибни Халдун илова бар таъсирпазирии
худ дар ҳавзаи фалсафа ва равиши фалсафӣ-каломӣ дар заминаи ахлоқи
амалӣ низ аз Ғазолӣ таъсир пазируфта аст. Масалан, Ғазолӣ эътиқод дорад,
ки ахлоқ аз корҳои нисбӣ ва эътиборӣ аст, зеро ҳеҷ чизе дар зоти худ на хуб
асту на бад. Балки ин дин аст, ки бо амру наҳйи худ мавзӯъҳоро матлубу
хуб ва гоҳе бад мешуморад.125 Ба ақидаи Ғазолӣ, инсон одат дорад ҳар
чизеро, ки мувофиқи хоста ва манфиати ӯ бошад, онро хубу зебо ва ё баду
номатлуб мешуморад.126
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Ғазолӣ ин назари худро дар мавриди хоҳишҳову ғаризаҳои башарӣ, ба
монанди манфиатҳои дунявӣ, шаҳват, ғазаб ва дигар умумият медиҳад.
Ғазолӣ ба ин бовар аст, ки ин маворид тибқи хоҳишҳои одамон тафовут
мекунанд, гоҳе баду гоҳе хуб мешаванд. Агар инсонҳо ҳадафашон аз онҳо
расидан ба хостаҳои бад бошад, қабеҳу номатлуб аст. Аммо, агар инсонҳо аз
инҳо дар корҳои писандида истифода баранд, дар ин сурат, инҳо хубу зебо
мебошанд.127
Ибни Халдун низ, дақиқан, ҳамин баҳсҳоро дар мавзӯи асабият пеш
гирифта аст. Ӯ мегӯяд, ки шариат гоҳе асабиятро мазмум шуморида аст,
чунон ки шаҳвату ғазабро. Аммо ин ба он маъно нест, ки онҳоро комилан
беарзиш дониста ва раҳояшон карда бошад. Масалан, он ҷо, ки шаҳват
барои

бақои насли инсон зарурӣ аст, онро лозим дониста аст.128 Ибни

Халдун, дақиқан, назари Ғазолиро пиёда мекунаду онро умумият медиҳад,
ки ҳатто шомили падидаҳои иҷтимоӣ низ мешавад.
Дигаре аз шахсиятҳои маъруфе, ки таълимоти ҷомеашиносии ӯ бо
Ибни Халдун қаробати маънои дорад, Ибни Ҳайсам аст. Ҳасан ибни Ҳайсам
аз машҳуртарин донишмандони илмҳои табиӣ аст. Баъзе аз донишмандони
ғарбӣ ӯро аз бузургтарин уламои табиӣ дар қуруни вусто донистаанд.129
Ибни Ҳайсам бузургтарин риёзидон ва беҳтарин физикдони мусалмон дар
замони худ буд. Китоби «Ал-Манозир» асари маъруфи ӯст. Ин китоб соли
1572 ба забони лотинӣ тарҷума шудааст. Ибни Ҳайсам дар масъалаҳои
нуршиносӣ беназир аст. Бисёре аз масъалаҳои ҷадид дар ин риштаи илмӣ аз
иктишофот ва ихтирооти ин донишманд аст. Ӯ маълумоте дар бораи сохти
чашм дода аст, ки ба илми муосир хеле наздик аст. Ибни Ҳайсам ба
монанди Ибни Халдун дар риштаи илми иҷтимоӣ дорои назарияҳои хосе
Ғазолӣ Муҳаммад. Маориҷ-ал-қудс фи-лмадориҷ-ал-маърифати нафс [Матн] / Ғазолӣ
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аст. Ба дурустӣ маълум нест, ки Ибни Халдун ба китоби «Ал-Манозир»-и
Ибни Ҳайсам дастрасӣ дошта аст ё не, аммо баъзе аз шабоҳатҳо дар байни
дидгоҳи онҳо мушоҳида мешавад. Ҳардуи инҳо равиши таҷрибиро пайравӣ
мекунанд, ва ба нақди равиши қиёси мантиқи сурии Арасту мепардозанд.130
Ибни Ҳайсам эътиқод дорад, ки падидаҳои табиӣ бар як равишу
низоми муайян ҷараён доранд. Падидаҳо бар пояи як асос такрор мешаванд.
Ӯ мегӯяд: «Агар мо мебинем нурҳо ончунон, ки қобили мулоҳиза аст,
баланд ва кӯтоҳ мешаванд ва ба як тарафи муайян гароиш доранд, бояд
таваҷҷуҳ кунем, ки оё ҷараёни нурҳо дар ҳамаи замонҳову маконҳо, ҳол ва
оянда ба як қоида хоҳад буд?»131 Ибни Ҳайсам равиши худро дар мутолиаи
нур чунин тавзеҳ медиҳад: «Мо равиши мутолиаи худро бо индуксионии
куллии мавҷудот оғоз мекунем ва аҳволи ҳамаи диданиҳоро ҷустуҷӯ
менамоему хусусиятҳои ҳамаи онҳоро дар назар мегирем. Бо баррасии
дақиқ ва индуксионӣ вижагиҳои нурро дар ҳоли «дидан» онҷо, ки умумӣ аст
ва ғайри қобили дигаргунӣ, комилан, баррасӣ намуда, сипас, дар баҳс ва
баррасии худ оҳиста пеш меравем ва бо андозагириву санҷиш натиҷаи
мутолиаи худро дунбол мекунем. Ҳатман, ҳадафи худро аз ҳама баррасиҳо
ва индуксионӣ идома медиҳем, ки роҳи росту дурустро паймуда бошем.»132
Ибни Халдун ба монанди Ибни Ҳайсам ба вуҷуди қонунҳои собит, ки
дар ҳар замону макон яксон аст, таъкид мекунад. Агар мақсади Ибни
Ҳайсам аз қонунҳо қонунҳои табиат аст, пас ҳадафи Ибни Халдун қонунҳои
ҷомеашиносӣ ва иҷтимоӣ асту аз он қонунҳо ба унвони вижагиҳои зотии
ҳар ҷомеа ё хусусиятҳои зотии ҷомеаҳо таъбир мекунад.
Ба назари Ибни Халдун, миллатҳои бостонӣ ва қадим дар ҳодисаҳои
иҷтимоии худ бар ҳамон асоси қавонини иҷтимоии худ зиндагӣ мекарданд,
ки миллатҳои замони Ибни Халдун зиндагӣ менамоянд ва ҳеҷ фарқияте
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миёни онҳо дар равиши зиндагӣ вуҷуд надорад.133 Аммо Ибни Халдун дар
ҷои дигар ишора карда мефармояд: «Гоҳе одамӣ ахбори гузаштагонро
мешунаваду ҳаргиз ба зеҳнаш намерасад, ки ҷомеаҳо тағйир ёфтаву вазъият
ва аҳвол дигаргун шудааст. Гузаштаро ба монанди ҳол муқоиса мекунад,
дар ҳоле ки мумкин аст тафовути зиёде миёни онҳо вуҷуд дошта бошад, ки
таърихнигорро ба хато андозад.134
Хулоса, ба назари Ибни Халдун ҷомеаҳо дар ҳар замону маконе аз
роҳҳои қонунмандиҳои ҳамонанд ба монанди қонунмандиҳои табиат арзи
ҳасти мекунад.
Яке аз касоне, ки таъсири зиёде бар афкори Ибни Халдун гузоштааст
ин Абулҳасан Масъудӣ мебошад. Абулҳасан Масъудӣ яке аз сарчашмаҳои
илҳомбахш ва таъсиргузори Ибни Халдун маҳсуб мешавад. Ибни Халдун
дар осори худ эътибори хосе барои навиштаҳо ва орои Масъудӣ қоил аст.
Абулҳасан Алӣ ибни Ҳусайни Масъудӣ (896-957) мутакаллим, адиб,
таърхнавис ва ҷаҳонгард аст, ки дар манотиқи зиёди Осиёву Африқоро
саёҳат карда аст. Ӯ аз таърихнависони номдори Машриқзамин мебошад, ки
ба унвони «Геродоти араб» машҳур аст. Навиштаҳои ин марди бузург дар
осори донишмандони асрҳои баъди аз ҷумла Ибни Халдун таъсири фаровон
доштааст.
Моҳияти баҳсҳо ва дигаргун будани мавзӯот дар китоби «Мураввиҷ-уззаҳаб»-и Масъудӣ ба навъи пароканда ва ноқис нишондиҳандаи баҳсҳои
«Муқаддима»-и Ибни Халдунро дар бар мегирад. Масъудӣ бо фосила
гирифтан аз тарҳи баҳсҳои сиёсӣ, низомӣ ва пардохтан ба кулиёти асосӣ ва
бунёнӣ, чун географияи замин ба унвони фазои зинда, таъсироти гуногуни
он ба шаклдиҳии зиндагии қавмҳо, миллатҳо, одоб ва русуми фарҳанги
мардумон, тафовутҳои онон, аҳволи иҷтимоии милал, дин, шаҳрҳо, ақоид,
Салимо Ҷамил. Ал-мантиқ ва тароиқ ал-илмил омма [Матн] / Салимо Ҷамил. – Байрут:
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ахлоқ ва дигар баҳсҳоро дар тафаккури таърихӣ нишон дода аст. Ҳарчанд
дигаргуниҳои зиёде миёни матолиби китоби арзишманди Масъудӣ«Мураввиҷ-уз-заҳаб» ва «Муқаддима» ба чашм мерасад, аммо монандиҳо ва
ҳамоҳангиҳо низ кам нестанд. Худи Ибни Халдун аз миёни донишмандони
пеш аз худ Масъудиро пешгоми худ шуморида аст.
Дар ин ҷо мехоҳем чанд баҳсеро матраҳ намоем, ки ин ду донишманд
аз назари фикрӣ дар кадом сатҳ бо ҳам наздиканд.
- Масъудӣ дар фасле бо унвони саҳронишинони араб ва қавмҳои
дигаре, ки саҳронишиниро пеша кардаанд, матолиберо матраҳ намудааст, ки
бо мабоҳиси «Муқаддимаи»-и Ибни Халдун наздик аст.135 Масъудӣ дар
масъалаи саҳронишинӣ иллатҳои мухталиферо баён кардааст. Муқоисаи
сабабҳое, ки Масъудӣ дар бораи зиндагии саҳронишинӣ баён мекунад, бо
назарияҳои Ибни Халдун дар бораи ҷомеаҳои бодиянишинӣ шабоҳатҳои
зиёде доранд.136
- Мавзӯъҳои географӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ки Ибни Халдун дар
китоби «Муқаддима» матраҳ мекунад, шабоҳатҳои бисёре бо гуфтаҳои
Масъудӣ дар китоби «Мураввиҷ-уз-заҳаб» доранд. Масалан ӯ, дар мавзӯи
иқлим аз таъсири омили обу ҳаво ва минтақаҳои мухталифи замин дар
инсонҳову ҳайвонҳо ва ҳатто дар наботот ёд кардааст.137 Дар ин мабҳас гоҳе
ҷузъитарин омилҳои табиӣ доир ба зуҳури мавҷудот, ҳатто авомили
таъсиргузор ба шаклу қиёфаи мардумон матраҳ мегардад. Бояд гуфт, ки яке
аз сарчашмаҳои ташаккули афкори иҷтимоии Ибни Халдун навиштаҳои
Масъудӣ будааст. Ҳарчанд, Ибни Халдун дар баҳсҳои марбут ба иқлимҳо
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бештар

ба

китоби

«Назҳат-ул-муштоқ»-и

«Идрис

Ҳусайнӣ»

руҷӯъ

кардааст.138
Ибни Халдун Масъудиро яке аз таърихнависони бузург дониста, ӯро
дар тақсимбандии худ аз гурӯҳи нахуст, яъне онҳое, ки ахбори ҷомеи
гузаштагонро гирд овардаву ба ёдгор гузоштаанд медонад. Дастаи дигарро
муқаллидон ном ниҳода, ки ахборро бо найрангҳои ботил омехта кардаанд.
Ибни Халдун дар идома баён мекунад, ки таърихнависони аҳли таҳқиқ
гурӯҳи андак ҳастанду яке аз онҳо Масъудӣ мебошад.139
Ибни Халдун дар мавриди Масъудӣ мефармояд, ки матолиби Масъудӣ
дар бораи давлатҳову миллатҳои пеш аз ислом ҷомеъу комил аст ва ба
ҳамин хотир, Масъудиро як муҳаққиқи дараҷаи аввал медонад. Ибни
Халдун дар китоби таърихии худ «Ал-ъибар», дар иртибот бо ҳукуматҳо,
миллатҳову қавмҳо далелҳо оварда, бештар ба гуфтаҳои Масъудӣ такя
мекунад.140
Ба иборати дигар, равишу биниши Масъудӣ дар китоби «Муқаддима»и Ибни Халдун қобили мулоҳиза аст. Дар ҳақиқат, равиш ва нигоҳи илмии
Масъудӣ таваҷҷуҳи Ибни Халдунро ба худ ҷалб намудаст. Шояд савол пеш
ояд, ки кадом хусусияти матолиби илмии Масъудӣ Ибни Халдунро ба
ҳайрат овардааст? Гумон меравад, ки на ахбору иттилооти сиёсӣ ва низомӣ,
балки матолиби гуногуни фарҳангӣ, иҷтимоӣ, ҷуғрофиёӣ ва ҳамчунин,
назарияҳо ва дидгоҳҳои илмие, ки аз сафарҳои дуру дарози Масъудӣ ба даст
омада, зеро натиҷаҳои он дар мавзӯъҳое ҳамчун чигунагии умумии
сарзаминҳо, нажодҳо, миллатҳо, одобу русум ва динҳо намоён шуда аст.141
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Ибни Халдун дар ибтидои китоби «Муқаддима» аз бадаҳволии
вазъияти Мағриб дар замони худ, ки ба назараш дучори табаддулоти амиқ
ва нобудии комил ба сабаби ҳуҷуми қабилаҳои араб ва гирифтори ба
маризии тоун шудааст, ин омилҳо пояҳои ҷомеаҳои ин сарзаминро ба ларза
овардааст, сухан мегӯяд. Нишонаҳои ин буҳронро аз байн рафтани ҳазорон
инсон, харобии тамаддуну ҷомеа ва вайронии шаҳрҳо, биноҳо ва ҳатто
тағйири чеҳраҳои инсонҳо арзёбӣ кардааст. Ибни Халдун баъд аз зикри ин
ҳодисаҳои талх, таъкиди зиёде ба шинохти воқеии ҷомеа намуда дигаргун
шудани онро ҳодисаи табиӣ медонад.
Ибни Халдун пеш аз баҳс кардан ба ин матолиб, яъне дигаргунии
ҷомеаи Мағриб аз китоби «Муравиҷ-уз-заҳаб»-и Масъудӣ ёд карда онро
сарчашмаи бо эътимод ҳисобидааст.142
Ба ақидаи Ибни Халдун, Масъудӣ дар таърихаш дигаргунии Шарқро то
соли 940 милодӣ, бо шарҳи ҳамаҷониба нигошта, дар он тағйироти бисёре аз
миллатҳову наслҳоро нишон додааст. Ибни Халдун пас аз ишора ба он
дигаргунии асосӣ дар Мағриб менависад: «Гӯё халқи тозаву офариниши
наве ва ҷаҳони ҷадид падид омадааст ва ин аст, ки асри мо ба касе ниёзманд
буд, то чигунагии табиат, кишварҳо, нажодҳои гуногунро гирдоварӣ кунад
ва равише, ки Масъудӣ дар аср ва замони худ баргузида пайравӣ кунад, то
сармашқе бошад барои дигар таърихнависон».143
Ибни Халдун дар мавриди кори Масъудӣ менависад: «Масъудӣ ин
қисмат, яъне матолиби марбут ба Шарқро такмил карда аст, зеро ӯ ба
сарфарҳои дуру дароз ва саёҳати шаҳрҳо, мамлакатҳо пардохта аст.»144
Ибни Халдун ба пайравӣ аз биниш ва равиши Масъудӣ таъкид
мекунад. Он чизе ки Ибни Халдунро дилбастаи Масъудӣ карда, ин равиши
илмии ӯст.
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Ибни Халдун дар бораи сайру саёҳатҳои Масъудӣ ва матолиби
ҷуғрофияи ӯ дар навиштаи худ дар мавзӯи чигунагиҳои табиат ва
кишварҳову нажодҳо мутаассир аст ва ҳатто онро то ҳадди як сармашқ
мавриди таъкид қарор медиҳад. Аз ин рӯ, зарурат аст то баъзе аз равишҳои
Масъудиро, ки Ибни Халдунро ба ҳайрат оварда ёд кунем. Бояд гуфт, ки
Масъудӣ худ ба ин равиши таърихнигорӣ огоҳ буда, ҳатто гоҳе бо ифтихор
аз он ёд кардааст. Ӯ бо таҷрибае, ки тавассути сайру саёҳатҳои дар
сарзаминҳои шарқи олами ислом, Африқои шарқӣ, Чин, Ҳиндустон ва ғайра
доштааст ба даст оварда буд, эътибори хосе ба осораш бахшидааст.
Огоҳиҳои географии ӯ ба шакли комилан нав ба унвони пояи асосӣ ва
пешдаромади китоби таърихӣ қарор гирифтааст. Аз ин ҷост, ки таваҷҷуҳӣ
хосе бо мардумшиносӣ, фарҳангшиносӣ, таърихшиносӣ дошт. Ин равиш
сабаб шуд то матолиби илмии география дар осори таърихии Масъудӣ ба
унвони пояи таърихнигорияш ба шакли комилан нав нишон дода шавад.145
Аз ин рӯ, ӯро нахустин касе донистаанд, ки таърих ва географияи
илмиро бо сабки хос бо ҳам якҷоя кард. Ҳарчанд, ки ӯ аз андешаҳои
пешиниёни юнонию румӣ дар бораи география баҳраманд шуда, аммо дар
ҳақиқат, вай бо кунҷковӣ ва таҳқиқи илмии худ он назарияҳои пешиниёни
худро бо нақди илмӣ бо ҷанбаҳои зиндагии иҷтимоӣ, фарҳангӣ, одобу
русуми қавмҳо ва миллатҳои худ пайванд дод. Ӯ борҳо дар осораш,
махсусан дар ҷилди аввали китоби «Мураввиҷ-уз-заҳаб» ба тафсил аз
таъсири омилҳои ҷуғрофӣ бар қисмҳои мухталифи зиндагии одамӣ, қавмҳо
бар тибқи макон ва ҷойгиршавии ҷуғрофӣ таъкид кардааст ва матолиби
зебое дар мавриди адён, одобу русум, фарҳанг ва дигар мавзӯот матраҳ
намудааст.146
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Масъудӣ сайру саёҳат ва сафарҳои худро аз манобеъ ва заруриёти
таҳқиқ медонаду ба таърихнависони пас аз худ таъсири зиёде дошта аст.
Ҳарчанд, камбудиҳое низ дар назарияҳои Масъудӣ вуҷуд дорад, аммо ҳамаи
он нуқсонҳо аз маҳдудиятҳои асри ӯ вобастаанд.
Сабаби асосии шуҳрати Масъудӣ зикри матлабҳои ҷуғрофӣ ва
истифодаи он дар матни таърихӣ ва омехтани он бо аҳволи миллатҳо,
давлатҳо ва шаҳрҳо аст. Ин андешаҳо буд, ки Ибни Халдунро ба пайравӣ аз
равиши Масъудӣ, ки дар «Мураввиҷ-уз-заҳаб» аст, водор кард. Ибни
Халдун ба ин натиҷа расид, ки Масъудӣ дар Шарқ бо ҳамон масъалаҳое рӯ
ба рӯ буд, ки Ибни Халдун дар Ғарб даргири онҳо шуд. Ибни Халдун ишора
мекунад, ки Масъудӣ натавонистааст баъзе матолиби зарурӣ дар хусуси
Мағрибро баён кунад, аз ин рӯ рисолати илмии ӯст, ки дар ин масъала ба
баёни онҳо бипардозад.
Насор нависандаи китоби «Андешаи воқеъгароии Ибни Халдун» дар
бораи таъсирпазирии Ибни Халдун аз Масъудӣ менависад: «Ибни Халдун
бо нисбат додан ба Масъудӣ кори худро печида кардааст. Аммо ин
нависанда пас аз тааммул дар ин бора таъкид мекунад, ки Ибни Халдун дар
кашфи табйини кули шароити ҳоким бар дигаргун шудани сиёсат ва ҷомеа,
дар хати фикрии Масъудӣ қорор мегирад».147
Бар хилофи Насор Ив Лакост таъкиди Ибни Халдун бар аҳамияти кори
Масъудиро чандон ҷиддӣ наёфтааст, то дар баҳси пайванди китоби
«Муқаддима» бо таърихнависони мусулмон бар он таъкиди хос варзад ва
танҳо Масъудиро дар шумори теъдоде аз таърихнависони дигар, монанди
Яъқубӣ, Табарӣ, Ибни Қутайба оварда аст.148
Бо таваҷҷуҳ ба тамоми матлабҳое, ки қайд шуд, Ибни Халдун
Масъудиро аз боби сайру саёҳат, мушоҳидот, таҷрибиёт таҳсин карда, ӯро
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сармашқи кори худ қарор дода аст. Дар китоби «Муқаддима» дар миёни
таърихнависони мусулмон беш аз ҳама ба пайравӣ аз Масъудиро ба
донишмандон гӯшзад мекунад. Дар ҳақиқат, Масъудӣ аз таърихнависии
ривоятӣ фосила гирфта, таърихро дар фазои

ҷуғрофиё бо рӯйкарди

фарҳангӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ матарҳ намуда таваҷҷуҳи Ибни Халдунро
ба худ ҷалб кардааст.
Ибни Асир низ аз ҷумлаи мутафаккиронест, ки таъсири зиёде бар
афкори Ибни Халдун гузоштааст. Ибни Халдун дар китоби «Муқаддима» ва
дар тақсимбандии худ аз таърихнависон аз Ибни Асир ёд намекунад, аммо
таъсири ӯ дар осораш дида мешавад. Зеро Ибни Халдун дар китоби «Алибар» ба шакли густурда аз таърихи «Ал-комил»-и Ибни Асир истифода
карда, аз он иқтибос овардааст. Гоҳе Ибни Халдун бо зикри ном ва ё
безикри он аз китоби Ибни Асир истифода бурдааст. Ин таъсирпазирву
иқтибос ба шаклҳои мухталиф сурат гирифта аст ва беш аз ҳар чиз нишон аз
он дорад, ки Ибни Халдун бо таърихи «Ал-комил» ошноии хубе дошта аст,
ки дар мақолаҳои илмии гуногуне метавон онро дарёфт кард.149
Нақлу рӯнависҳои фаровони Ибни Халдун аз Ибни Асир ҷои ҳеҷ
шубҳаеро намегузорад, ки вай борҳо бо диққат он китобро мутолиа
кардааст. Ӯ таҳти бинишҳои таърихӣ, таҳлилҳо ва нақдҳо ва ишораҳои
равшангароёнаи Ибни Асир қарор дорад. Дар ҳақиқат китоби «Ал-комил»
чун сарчашмаи муҳимми таърихнависону муҳаққиқони зиёде будааст, ки
Ибни Халдун истисно нест. Ибни Халдун дар таърихи Салоҷиқа,
Хоразмшоҳиён, Ҳамлаи муғул, Аюбиён ва ҷангҳои салибӣ борҳо аз Ибни
Асир иқтибос овардааст. Ба ақидаи баъзе муҳаққиқон, агар мо матолиби
китоби «Ал-комил» -ро аз он ҳазф намоем, ба кулиёти таърихи «Ал-ибар»-и
Ибни Халдун осеби сахт мерасад. Дар ҳақиқат, Ибни Халдун дар мавориди

Ниг.: Солорӣ, Ш. А. Таъсирпазирии Ибни Халдун аз Ибни Асир [Матн] / Ш.А. Солорӣ //
Мутолиоти таърихӣ-фарҳангӣ. – Теҳрон, 2013. – №15. – С.53-76.
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зиёде инро таъйид мекунад ва мефармояд: «Ахбори Оли Мусофирро аз
китоби Ибни Асир нақл кардем.»150
Худи Ибни Халдун эҳсос намуда буд, ки китобаш беш аз ҳад таҳти
таъсири китоби Ибни Асир қарор гирифта аст. Ба ҳамин хотир, ӯ кӯшиш
менамуд, ки камтар аз он истифода бараду ба китобҳои дигарон, ба мисли
«Вафаёт ул-аъён»-и Ибни Халикон ва дигарон таваҷҷуҳ мекард. Ҳар чанд
Ибни Халдун мақсади рӯнависӣ аз китоби Ибни Асирро надошт, аммо ба
хотири набудани сарчашмаҳои мӯътамиди илмӣ ночор буд аз ин китоб
истифода барад. Ибни Халдун бо фосила гирифтан аз қарнҳои аввали
исломӣ ва махсусан бо хотимаи китоби Таърихи Табарӣ, ба таърихи «Алкомил» бештар вобаста мешавад. Матолибе, ки дар китоби «Ал-комил» дар
мавриди Оли Зангӣ ва Оли Айюб ва ҷангҳои салибӣ нигошта шударо қабул
дорад ва матолиби худро ба инҳо истинод мекунад.151
Агарчи Ибни Халдун аз китоби Ибни Асир баҳраи фаровон бурда аст,
аммо ин ба ин маъно нест, ки Ибни Халдун бе таҳқиқ ва бе чуну чаро
матолиби «Ал- комил» -ро нақл карда аст, балки дар бисёр ҷойҳо нақодона
дар баробари Ибни Асир мавқеъ мегирад ва ӯро нақд мекунад. Ин нишони
алоқаи зиёди Ибни Халдун ба таҳқиқ аст. Масалан, Ибни Халдун дар бораи
аз байн рафтани давлати Хония менависад: «Ибни Асир ин хабарро бас
ошуфта оварда аст, зеро ахбори давлати Хония дар китоби Ибни Асир
равшану возеҳ нест. Аз Худо мехоҳам, ки умри манро дароз кунад, то дар
ин боб ба таҳқиқ пардозам, шояд ба чизе даст ёбам, ки дар он гумони сиҳҳат
тавон бурд. Он гоҳ бори дигар ба талхиси он бипардозам. Дар ин ҷо
натавонистам бо риояти тартиб ҳаққи матлабро адо кунам. Зеро Ибни Асир
матлабро ба таври возеҳ нақл накарда аст.152
Хулоса алоқаи Ибни Халдун ба таҳқиқ ва талоши фаровони ӯ барои ба
даст овардани ахборе, ки битавон ба он яқин пайдо намуд, тааҷҷубовар аст.
Ибни Халдун. Ал-ибар, таърихи Ибни Халдун. Ҷ.2, -С. 734
Ибни Халдун. Ал-ибар, таърихи Ибни Халдун.Ҷ.4. -С. 467
152
Ибни Халдун. Ал-ибар,таърихи Ибни Халдун. Ҷ4 . -С. 568
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Ӯ кӯшиш мекард, то ба матолибе даст ёбад, ки дар он шубҳа ҷой надошта
бошад. Дар ҳақиқат, Ибни Халдун олими воқеӣ буда, ҷустуҷӯ ва таҳқиқи
таърихро вазифаи худ медонад. Ибни Халдун талош мекунад, ки сабабҳои
ақибмондагию сустии замони худро дарёбад ва кӯшиш мекунад бифаҳмад,
ки чаро давлатҳо ба чунин сарнавиште дучор шудаанд.153
Дар таърихи тафаккури башар таъсирпазирӣ аз донишмандони гузашта
як амали маъмулист ва албатта ҳеч донишманде нест, ки фикру андешаи
гузаштагон ба ӯ бетаъсир бошад. Диққат ва таваҷҷуҳ ба асарҳои гузаштагон
як зарурати илмӣ аст. Ҳамон гуна, ки Лакост Ив ишора намудааст
наметавон афкор ва андешаҳои Ибни Халдунро бе иртибот бо афкори
донишмандони мусулмон донист.154
Бо нақли назария ва андешаҳои донишмандон маълум мегардад, ки
Ибни Халдун аз навиштаҳо, назарияҳо ва андешаҳои онон баҳра бурда аст.
Албатта, ин сухан ҳаргиз арзиши кори Ибни Халдунро кам намекунад. Зеро
ӯ ба монанди ҳар ихтироъкунандаи навандеш вақте даст ба ихтироъ
мезанад, ҳатман аз андешаҳои дигарон истифода мекунад ва аз таркиби
онҳо шакли тозаеро ба намоиш медиҳад. Ибни Халдун як фикру андешаи
навинро ба вуҷуд оварда, аммо агар фикр ва андешаи пешиниён набуд, ӯ
ҳаргиз наметавонист ба ин фикри тоза даст ёбад. Аммо ҷои таассуф аст, ки
фаъолияти Ибни Халдун дунбол нашуду ин риштаи ҷадид-»илми умрон»,
пешрафт накард, дар ҳоле ки дар Аврупо ин самти илмӣ пешрафти назаррас
кардааст.
1.3 Аҳамияти дидгоҳ ва таълимоти Ибни Халдун дар улуми
муосири иҷтимоӣ
Ибни Халдун яке аз мутафаккиронест, ки таъсири зиёде бар дониши
муосири иҷтимоӣ дорад. Ин олим дар асоси таҳқиқоти «Муқаддима»-аш ба
Лакост, Ив. Ҷаҳонбини Ибни Халдун [Матн] / Ив. Лакост; тарҷумаи М. Музафарӣ. – Теҳрон:
Донишгоҳи Теҳрон, 2007. – С.73.
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Лакост, Ив. Ҷаҳонбини Ибни Халдун [Матн] / Ив. Лакост; тарҷумаи М. Музафарӣ. – Теҳрон:
Донишгоҳи Теҳрон, 2007. – С.171.
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унвони яке аз асосгузорони илми ҷомеашиноси шинохта шуда аст. То ҳол
баъзе аз мафҳумҳое, ки ӯ баён карда, арзиши баланди илмӣ дошта,
донишпажуҳони муосирро ба таҳқиқу баёни осори ҷомеашиносона ташвиқ
ва тарғиб мекунад.
Дар даҳаи дувуми қарни нуздаҳум «Муқаддим»-и Ибни Халдун
таваҷҷуҳи донишмандони ғарбиро ба худ ҷалб карда буд. Шарқшиносону
олимони ғарбӣ ба хубӣ аз аҳамияти китоби Ибни Халдун огоҳӣ ёфтанд ва
назарияҳои ӯро дар доираи баҳсҳои илмӣ ҳаллу фасл сохтан хостанд.
Бартнелем Хербелот (1625-1695)

155

дар охири қарни ҳабдаҳум ва Силвест

де Саси (1758-1838)156 дар аввали қарни нуздаҳум, ду шарқшиносе буданд,
ки нахустин бор баъзе қисматҳои «Муқаддима»-и Ибни Халдунро
мунташир сохтанд, аммо дар ин таърих ҳанӯз Ибни Халдун дар китобҳои
илмӣ, ки шарқшиносон менавиштанд, аз ҷумлаи муалифони мусулмон ба
ҳисоб намеомад. Аммо баъд аз баҳсу баррасиҳо навиштаҳои таърихшиноси
австрияӣ Хаммер Пургштал ва таърихнигору мутарҷими олмонӣ Шултс
Алберт номи Ибни Халдун вирди забонҳо гашт ва ӯ яке аз донишмандони
бузурги машриқзамин ба шумор омад.157
Донишманди олмонӣ Хаммер рисолае ба забони олмонӣ дар бораи
таърихи ислом мунташир сохт ва дар он ба назарияҳои Ибни Халдун ишора
намуда ӯро Монтескёи араб номид. Сипас, ӯ соли 1872 мақолае ба забони
фаронсавӣ дар маҷалаи осиёӣ дар бораи Ибни Халдун навишт, ки назари
донишмандону уламои ғарбиро ба сӯи назарияҳои Ибни Халдун ҷалб кард.
Хаммер Пургштал инчунин навишта аст: «Воқеъбинию доварӣ ва
бетарафии нақд, ки дар «Муқаддима»-и Ибни Халдун омада аст, диққати
назари ҳар хонандаро ҷалб мекунад ва инсонро ба тааҷҷуб меорад. ...Дар
Ниг.: Dr Herbelo Bibliotheque Orientale Ou Dictionnaire Universel Contenant Tout Ce Qui Fait
Connoitre Les Peuples de L'Orient, Volume 2...
156
Ниг.: Silvestrede Sacy. Extraits des Prolégomènes d'Ibn Khaldoun, in Relation de l'Egypte, par Abd
Allatif, médecin arabe de Bagdad. – Paris, 1810. – P.509-524 Traduction, 558-564.
157
Алҳусрӣ Сотеъ. Диросот ан Муқаддимаи Ибни Халдун [Матн] / Алҳусрӣ Сотеъ. – Бейрут,
1943. – С.249.
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миёни китобҳои машриқзаминон ба ҷуз китоби Ибни Халдун камтар китобе
ҳаст, ки шоистаи тарҷумаи комилро ба забонҳои аврупоӣ дошта бошад.158
Хаммер Пургштал дар солҳои 1822 машғули ҷамъоварии санадҳову
адабиёти лозим бар навиштани таърихи бузурги худ дар бораи давлати
Усмонӣ буд. Ӯ санадҳо ва мадорики шарқиро бо сарчашмаҳои ғарбӣ татбиқ
мекард, аз ин рӯ ба пойтахти Усмонӣ, яъне Истамбул дар рафту омад буд бо
донишмандон ва коркунони давлати Усмонӣ иртибот дошт ва ба
сарчашмаҳои хатие, ки дар китобхонаи онҳо вуҷуд дошт, муроҷиат мекард.
Дар он вақт ӯ ба тарҷумаи туркии китоби «Муқаддима»-и Ибни Халдун
дастрасӣ пайдо кард ва онро бо хушҳолии комил мутолиа намуд. Сипас,
дар бораи китоби Ибни Халдун чунин доварӣ намуд: «Муқаддима»-и Ибни
Халдун аз муҳимтарин китобҳои маъруфу машҳур дар пойтахти Усмонӣ аст
ва китобе аст, ки ҳамаи фарҳангиёну асҳоби қалам онро ба унвони манбаъ
дар масолеҳи кишвар ва ҷомеа муаррифӣ менамоянд».159
Сипас, Хаммер Пургштал ба панҷ фасл аз фусули «Муқаддима» ишора
мекунаду мухтасаре аз баҳсҳои онро дар китоби худ нақл мекунад. Аз он
мубоҳисот маълум мегардад, ки дар ҳақиқат, маълумоти ғарбиҳо аз
назарияҳои иҷтимоии Ибни Халдун маҳдуд буда, онҳо то аввали қарни
нуздаҳум чандон маълумоте аз андешаҳои ин мутафаккири мусулмон
надоштаанд, пас аз он Шултс Алберт аз шарқшиносони фаронсавӣ дар
маҷалаи Осёӣ мақолае бо унвони «Ибни Халдун таърихнависи интиқодӣ»
мунташир сохт. Шултс Алберт дар он мақола ба чоп кардани «Муқаддима»
ва тарҷумаи комили он ба забонҳои аврупоӣ хабар дод.160 Ӯ мегӯяд, ки
шарқшиносон фақат ба шоирҳо аҳамият медиҳанду дар бораи мутафаккирон
ва таърихнависон чизе наменависанд. Онҳо дар баҳсҳои худ миёни
Фақеҳӣ Алӣ Нақӣ. Ибни Халдун ва андешаварзӣ дар таълим ва тарбият [Матн] / Фақеҳӣ Алӣ
Нақӣ // Таҳқиқоти исломӣ. – Теҳрон, 2000. – №13/1. – С.73-94.
159
Фақеҳӣ Алӣ Нақӣ. Ибни Халдун ва андешаварзӣ дар таълим ва тарбият [Матн] / Фақеҳӣ Алӣ
Нақӣ // Таҳқиқоти исломӣ. – Теҳрон, 2000. – №13/1. – С.73-94.
160
Алҳусрӣ Сотеъ. Диросот ан Муқаддимаи Ибни Халдун [Матн] / Алҳусрӣ Сотеъ. – Бейрут,
1943. – С.251.
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бадтарину беҳтарин осор ва ахбор чандон тафовуте қоил нестанд. Миёни
баҳсҳо ва афсонаҳои бефойда ва таҳлили фалсафаи таърих, ки диққату
андеша ва тафаккурро талаб мекунанд чандон фарқ қоил намешаванд.
Дар натиҷаи таъсири мақолаи ин донишманд шарқшиносон ва
донишмандони аврупоӣ ба тарҷумаи комили китоби «Муқаддима» иқдом
карданд. Этенн Марк Катрмер (1782-1857)161 ин китобро дар се ҷилд ба чоп
омода кард баъд аз он ба тарҷумаи комили он пардохт. Аммо,
мутаассифона, ӯ пеш аз он ки корашро тамом кунад, аз дунё рафт. Аммо
хушбахтона донишманди ирландие бо номи Вилём кори нотамоми ӯро ба
ӯҳда гирифт ва дар натиҷа китоби «Муқаддима»-ро дар се ҷилд бо шарҳу
тафсили зиёд тарҷума карда, ба чоп расонд.
Ин кори илмии Вилём китоби Ибни Халдунро ба ҷаҳониён маълум
кард ва онро дар ихтиёри донишмандону мутафаккирони ғарбӣ гузошт.
Интишори тарҷумаи фаронсавии

«Муқаддима»-и Ибни Халдун

саҳифаи ҷадиде аз зеҳнияти донишмандони мағрибро боз кард. Онҳоро ба
навоварии андеша ва нубуғи фикрии Ибни Халдун ошно сохт. Дар аввали
қарни нуздаҳум ҳанӯз дониши ҷомеашиносӣ дар оғози давраи рушди буд.
Шарқшиносон онро бештар бо афкору андешаҳои Огюст Конт марбут
медонистанду ӯро бунёнгузори риштаи ҷомеашиносӣ мешинохтанд,162
барои ҳамин тарҳи баҳсҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва таърихии Ибни Халдун
барои онҳо ҷолиб буд. Аз ин рӯ иддае аз онҳо, ки инсофи илмӣ доштанд,
маҷбур шуданд, ки ба таҳрири таърихи улум иқдом намоянд ва як бори
дигар онро тағйир диҳанд. Ҳамзамон, бояд дар таърихи илм аз назарияҳову
андешаҳои Ибни Халдун низ баҳс намоянд.
Онҳо дар аввал Донишманди италияӣ, Вико Ҷамбатиста (1668-1744)
нахустин олиме медонистанд, ки дар бораи, фалсафаи таърих баҳс карда
Катрмен Этен Марк. Translation of Ibn Khalduns Muqaddimah (Prolegomena) 3 Volumes 18631868.
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Мартин, О. Муқадамоти ҷомеашиносӣ [Матн] / О. Мартин; тарҷумаи М. Сабурӣ. – Теҳрон:
Най, 2002. – С.48.
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аст. Аммо баъд аз ошноӣ бо андешаҳои Ибни Халдун дар бораи илми
таърих ва фалсафаи таърих тоза фаҳмиданд, ки пеш аз Вико ин мабоҳис се
аср пештар аз тарафи Ибни Халдун матраҳ шудааст. Ҳамин тавр, онҳо бовар
доштанд, ки бунёнгузори илми ҷомеашиносӣ Огюст Конти фаронсавӣ аст.
Аммо баъд аз хондани китоби «Муқаддима»-и Ибни Халдун огоҳ шуданд,
ки Ибни Халдун беш аз чаҳор қарн аз даврони Огюст Конт асоси ин риштаи
улумро поягузорӣ карда аст.163
Бештари назарияҳои иқтисодиро, ки донишмандони ҷомеашиносу
иқтисоддонон, ҳамонанди Михаил Бакунин, Карл Маркс, Жан Батист, ки аз
зумраи раҳбарони коммунизми ҷаҳонианд матраҳ сохта буданд қаблан, дар
«Муқаддима» дар қарни чаҳордаҳум Ибни Халдун онҳоро гоҳе ба мухтасар
ва гоҳе ба тафсил ёд кардааст.164
Людвиг Гумплович дар зимни як баҳси муфассал дар бораи Ибни
Халдун ба унвони як мутафаккири иҷтимоии мусулмон дар қарни
чаҳордаҳум менависад: «Ибни Халдунро метавон як мутафаккири бузурги
муосир донист. Ибни Халдун хатоҳоеро, ки мутафаккирони қарни ҳаждаҳум
анҷом додаанд, муртакиб нашудааст. Дар ҳақиқат, Ибни Халдун падидаҳову
ҳодисаҳои иҷтимоиро бо ақлоният баррасӣ мекунаду дар ин мавзӯъ
назарияҳои амиқеро пеш аз он ки Огюс Конт ва Викои италиявӣ ба онҳо
ишора карда бошанд, матраҳ кардааст. Дар воқеъ он чи Ибни Халдун
навиштааст, мо имрӯз онро «сатсиология» меномем».165
Де Боер устоди донишгоҳи Амстердами (1866-1942) дар китоби худ,
«Таърихи фалсафа дар Ислом» мегӯяд: «Дар китоби «Муқаддима»
назарияҳое, ки Ибни Халдун навишта аст, нуктаҳои қобили таваҷҷуҳ дар
Алҳусрӣ Сотеъ. Диросот ан Муқаддимаи Ибни Халдун [Матн] / Алҳусрӣ Сотеъ. – Бейрут,
1943. – С.253.
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бораи равоншиносии иҷтимоии илми сиёсат ёдоварӣ шуда аст. Инчунин,
Ибни Халдун дар китобаш як навоварии бузург кардааст....Ибни Халдун
аввалин касе буд, ки бо огоҳии комил, дар баёнияе, ки ба таври комил исбот
шуда, талош мекард, то тавсеаи ҷомеаи башариро аз сабабҳои наздик ҳосил
кунад. Шароити обу ҳаво, тавлиди коло ва ғайраро мавриди баҳсу баррасӣ
қарор дода ва чигунагии таъсири онҳоро бар қонуни асосӣ ва фикрии
инсону ҷомеа дар назар мегирифтааст. Ибни Халдун ҳамеша аз пайи
ҷустуҷӯи сабабҳои табиӣ буд ва ба ақидаи ӯ, ин занҷираи сабабҳо ба як
сабаби аслӣ мерасад.166 Ибни Халдун ба ин бовар буд, ки ӯ танҳо
мушкилоти аслиро нишон дода, фақат равишу мавзӯи илмро пешниҳод
карда аст. Аммо ӯ умедвор аст, ки дигарон пас аз ӯ ба дунболи таҳқиқоти
худ ва зикри мушкилоти тоза бо дарки саҳеҳу дониши мутмаин бошанд.167
Донишмандони пешин мушкилот ва душвориҳои таърихро ба таври
саҳеҳ баҳс накардаанд. Ҳарчанд онҳо дар бораи таърих китобҳое зиёде
навиштаанд, аммо ба нуктаҳои асосии дарсҳои таърих, ки битавон онро ба
унвони як илм матраҳ намояд нарасида буданд. Ибни Халдун буд, ки
таърихро мавриди баҳс ва гуфтугӯ қарор дода, онро дар баробари илмҳои
дақиқ қарор медиҳад.
Ибни Халдун роҳи таҳқиқи илми нав «ҷомеашиносӣ»- ро ҳамвор карда
буд, аммо идомаи он ҳамчунон дар инҳисор боқӣ монду ҳеҷ як аз
донишмандони мусулмони баъдӣ роҳи ӯро бо ҷиддият идома надодаанд ва
масъалаҳоеро, ки ӯ матраҳ намуда буд, комил нанамуданд.
Бо вуҷуди ин, китоби ӯ дар Машриқзамин таъсири зиёде гузошту
бисёре аз сиёсатмадорони мусулмон, рӯзгоре дар Аврупо ҳукумат карданд,
яъне дар замони хилофати Усмонӣ ҳамагӣ касоне буданд, ки аз Ибни
Халдун таъсир пазируфтаву китоби ӯро хонда буданд.168
De Boer, T.j. The History of philosophy in islam [Text] / T.j. De Boer. – New York, 1903. – Р.207.
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Арнолд Тойнби устоди таърихи донишгоҳи Оксфорд, дар китоби шаш
ҷилдаи худ «Дарсҳое аз таърих»169 дар ҷилди шашумаш, ки соли 1939 чоп
шуда буд, аз Ибни Халдун ёд мекунаду ӯро нобиға мешуморад ва китоби
«Муқаддима» -ашро бе андоза ситоиш мекунад. Бо ин ки ӯ аз нуқсонҳои ин
китоби боарзиши Ибни Халдун гоҳ-гоҳе дар масъалаҳое, ҳамчун
мутобиқати масъалаҳои матраҳшуда дар бораи ҷомеаҳои ғарбӣ ва таърихи
милали аврупоӣ нақд мекунад, аммо ин нуқсонҳоро ба шароити иҷтимоии
Ибни Халдун, ки дар он парвариш ёфтааст, нисбат медиҳаду ошкоро
мегӯяд: «Агар як файласуфи сиёсӣ дар ҷаҳони масеҳият зуҳур мекард ва
метавонист

назарияҳои

Ибни

Халдунро

дар

чаҳор

қарни

аввали

Мағрибзамин бифаҳмад, ҳатман ин нобиғаи хаёлӣ тафсири илмии
қонеъкунандае ба воқеаҳои таърихи Мағрибзамин менавишт, ки зеҳнҳои
донишмандони Мағрибро дар ин замони таърихӣ қонеъ месохт.170 Тойнби
мегӯяд, ки вақте Ибни Халдун китоби «Муқаддима»-ро дар қалъаи Ибни
Салома навишт, ба унвони як нобиға худро ошкор намуд. Ӯ тавонист худро
дар зеҳн ва андешаи ҳар донишманде, ки китоби «Муқаддима»-и ӯро
мутолиа мекунад, ҷовидона созад. Ибни Халдун дар китоби «Муқаддима»-и
худ муқаддимаи таърихи умумии риштаи фалсафаи таърихро таъсис карда
аст. Ин китоб, бешак, як кори нав дар илм мебошад.171
Таъсири Ибни Халдун дар фарҳанги ғарбӣ аз шабоҳатҳои фаровоне, ки
миёни ҷаҳонбинии ӯ ва ҷаҳонбинии ҳакимони асри ҷадиди Аврупо вуҷуд
доранд, равшан мешавад. Масалан Ибни Халдун ва Макиавелли шабоҳати
фикрии бисёр доранд.172 Макиавелли бар хилофи аксари ҳакимони юнонӣ ва
монанди Ибни Халдун рушди қаламраву ҷамъиятро сабаби такомули
Arnold, J. Toynbee. А study of history [Text] / J. Arnold. – New York and London: Oxford
University Press, 1946. – Xiii. – 617 p.
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умумии ҷомеа медонад, ситезаву ғалабаро асоси истиқрори давлат ҳисобида
ба ҷудоии дастгоҳи динӣ аз давлат қоил аст. Тақлидро ба унвони яке аз
сабабҳои асосии зиндагии иҷтимоӣ баён мекунад. Сунатҳоро, ки сабаби
наздикӣ ё ба гуфтаи Ибни Халдун асабияти ҷомеа аст, гиромӣ медорад.173
Шабоҳати фикрии Ибни Халдуну Жан Боден (1530-1596) аз ин ҳам бештар
аст. Жан Боден файласуфи фаронсавӣ ва аз ҳаводорони назарияи ҳукумати
мутлақгарост. Ӯ бо навиштани китоби «Шаш рисола дар бараи ҳаёти сиёсӣ»
кӯшиш кард, то байни қудрати сиёсӣ ва ҳуқуқ як робита ба вуҷуд орад. Жан
Боден ҳокимиятро ба маънои қудрати мутлақ ва ҷудоинопазири давлат
таъбир карда, ба ин назар аст, ки ғайр аз зоти Худованд ва иродаи ӯ ҳеҷ
фард ё мақоме наметавонад давлатро аз байн бибарад.174
Назари Жан Боден дар бораи таъсири сабабҳои ҷуғрофиёию
муҳитгароӣ бисёр ба Ибни Халдун наздик аст. Ҳар ду ба воқеиёти
ҷуғрофиёию иҷтимоӣ бар назарияи Арасту дар бораи унсури чаҳоргона ва
назария тибби Гиппократ дар бораи омехта шудани унсурҳои чаҳоргона ва
низ бар ситорашиносӣ такя мекунанд.175
Аз нимаи дувуми қарни нуздаҳум то имрӯз, ҷомеашиносии Ибни
Халдун мавриди таваҷҷуҳи донишмандони иҷтимоии Мағрибзамин қарор
гирифт. Карл Людвиг Берталанфи фон(1901-1972) донишманди зистшинос
ва зиндакунандаи назарияи умумии системҳо, решаҳои асосии системиро
дар таърих ба даврони Ибни Халдун иртибот медиҳад. Ба назари вай,
мавзӯи системма гузаштае бисёр дур дорад, агарчи аз ин калима (системма)
дар асари ӯ истифода нашуда, вале дар тӯли таърих бо унвонҳои дигаре зиёд
матраҳ ва такрор шуда аст.176
173
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Ибни Халдун монанди дигар донишмандон дар маърази муаммоҳои
илмӣ буда аст, ки баъзе аз ин муаммоҳо то ҳол ҳалли худро наёфтааст. Ба
назари гурӯҳе аз донишмандон, Ибни Халдун баъзе аз масъалаҳоро аз роҳи
позитивизм ҳал мекарду гоҳе аз роҳи таърихгароӣ баён мекард. Дар воқеъ,
метавон ӯро як позитивист номид ё ин ки ӯро касе бидонем, ки аз ин назар
дар осораш истифода намуда аст. Аммо пеш аз баёни ин бояд маънои
позитивизмро ва корбурд ва хусусиятҳои онро хуб дарк намуд.
Позитивизм дар маънои омми он ба дастуре гуфта мешавад, ки улуми
инсонию иҷтимоиро дар мутолиаи падидаҳои мавзӯяш ба риояти усулӣ
лозим гардонида аст.177 Дар ҳақиқат, дар маркази диққати позитивистон
масъалаи

муносибати

фалсафаву

илм

аст.

Фишурдаи

муҳимтарин

назарияҳои онҳо иборат аз он аст, ки дониши мусбии равшан «позитивӣ»-ро
оид ба воқеият танҳо ҳамчун натиҷаҳои илмҳои махсус ё таркиби таҳлилии
онҳо метавон ба даст овард. Фалсафа, чун илми алоҳида ҳаққи мавҷудият
надорад.178 Ин равиш аз ҷиҳати таърихӣ дар асри равшангарӣ қарни ҳаҷдаҳ
дар Фаронса реша дорад. Дар ин давра шинохтҳое, ки инсонҳо ба кӯмаки
илмҳои табиӣ ва физикӣ ба даст овардаанд, сабаби беҳбудии вазъияти инсон
шуда, ин муваффақият дар контроли падидаҳои ғайриинсони ва иҷтимоӣ ин
амрро дар зеҳнияти андешаварзони он аср эҷод кард, ки агар улуми
инсонию иҷтимоӣ ҳам дақиқан бар усули илмҳои табиӣ устувор гардад,
метавонад ба муваффақиятҳои мушобеҳ дар арсаи худ даст ёбад.179
Огюст Конт аввалин касе аст, ки ин калимаро истифода бурда аст. Ба
назари ӯ илми табиии ҷомеа шаклгирифта аз қонунҳое аст, ки дар муқобили
таҷриба ба озмоиш гузошта мешавад ва барои тараққии инсон лозиму
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[Матн] / С. Атҳарӣ, М. Ҳусайнӣ // Дониши сиёсӣ ва байналмилал. – Теҳрон, 2013. – №3. – С.1-22.
177
Ратцел, Ф. Назарияи ҷомеашиносӣ дар даврони муосир [Матн] / Ф. Ратцел; тарҷумаи С.
Муҳсинӣ. – Теҳрон: Илмӣ Фарҳангӣ, 2004. – С.571.
178
Абдуллозода, Ш. Муқаддимаи фалсафа [Матн] / Ш. Абдуллозода. – Душанбе, 2014. – С.275.
179
Ниг.: Turner, Jonathan H. "In Defense of Positivism", Sociological Theory, 1985 pp. 24-30
63

зарурӣ аст.180 Шинохти илми мавриди назари вай аз роҳи мушоҳида ба даст
меояд на аз роҳи аҳкоми ақлӣ ва нақлӣ.
Баъд аз баёни хусусияти позитивизм мебинем чанд мушахасаҳои
позитивизм дар осори Ибни Халдун мутобиқат дорад. Равиши аслии Ибни
Халдун дар ин бора фарқгузории байн зоҳиру ботини таърих буд. Дар зоҳир
таърих бояд ба падидаҳои ҷузъӣ ва дар ботин ба оғозу сабабҳои воқеаҳои
таърихӣ мепардохт. Равиши ӯ дар зоҳир истифода аз равиши интиқодӣ аст.
Равише, ки ба нақди воқеъбинонаи шавоҳид, хотираҳо, саргузаштҳо ва
санад ба тавре, ки ҳам ба ҷиҳати зеҳнӣ ва ҳам ба ҷиҳати объектӣ бо далел
бошад. Аз тақлиди кӯр-кӯрона дур бошад, руҷӯъ мекард. (Мушахасаи
феноменализм). Равиши ҷустуҷӯи ӯ дар ботини таърих, яъне ҳақиқати
таърих, дарёфти маншаъҳо ва сабабҳои руйдодҳо буда, мақсади ин равиш
кашфи тазодҳову шабоҳатҳои воқеаҳо бо истифода кардани равиши татбиқӣ
ва ояндабинии эҳтимоли воқеъ шудани онҳо аст. Чунин коре вақте муяссар
мешуд, ки муҳаққиқ аз чанд вижагии хос, ба хусус аз вижагии айниятгароӣ
бархӯрдор бошад. Яъне, аз таассубу пайравӣ аз эҳсосоти қавмию қабилаӣ,
ки монеи кашфу амонатдорӣ аст, дур бошад (мушахасаи падидоргароӣ). Ба
хотири баҳсҳои донишмандоне ҳамчун Насор Носиф донишманди Араб ва
муҳаққиқи халдуншинос, ки Ибни Халдунро як позитивист медонанд лозим
ва зарурат дорад осори ӯро то ҷои мумкин як ба як дар муқобили ойинаи
мушахасаҳои позитивизм қарор дода шавад.
Кашфи сабабият, аз назари ӯ, аз се роҳ: мушоҳидавӣ, таҷрибавӣ ва
индуксионӣ ҳосил мешавад.181 Бинонбар ин, аз назари ӯ, лозим аст, ки
ҳодисаҳои таърихиро аз роҳи пешниҳоди санад ва далел монанди нақшаҳои
ҷуғрофӣ, бозгашт ба афкори умумӣ ва ҳофизаҳои таърихии мардум, бозгашт
ба шаҷараномаҳо ва таҷрибаҳои шахсӣ баррасӣ шавад.182 Ба ҳамин хотир ӯ,
Абдуллозода, Ш. Муқаддимаи фалсафа [Матн] / Ш. Абдуллозода. – Душанбе, 2014. – С.276.
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касонеро, ки бетаҷрибаву бемушоҳида иқдом ба таъйид ё радди гуфторҳои
илмие, ки марбут ба падидаҳои инсонӣ ва иҷтимоӣ кардаанд, гурӯҳи
муқаллид, кундзеҳн ва камхирад қаламдод мекунад.
Дар «Муқаддим»Ибни Халдун қайд менамояд, ки тақлид дар рагу
пайванди одамиён реша давонда, нодонӣ дар миёни мардум паҳн шуда аст,
аммо дар баробари ҳақ ва ростӣ пойдорӣ карда наметавонад. Басирату
ҳушёрӣ ҳамчун шиҳобсанг аст, ки аҳримани ботилро меронад. Ҳарчанд
нақлкунандаи ахбор танҳо ба боз гуфтану нақл иктифо мекунад, вале ҳаргоҳ
инсони оқилу доно ба он бингарад метавонад он ахборро интиқод карда,
саҳеҳро баргузинад ва дар ҳақиқат бо нерӯйи дониш метавон ҳақиқатро
равшану тобнок сохт.183
Ибни Халдун ошкоро фарқи худ аз дигар пажуҳишгаронро таваҷҷуҳ
намудан ба сабаби воқеаҳо медонад.184 Ибни Халдун дар ҷои дигар
мефармояд, ки таърихнависони бузурги Машриқзамин ба таври ҷомеъ
ахбори рӯзгори гузаштаро гирд овардаву онҳоро дар саҳифаҳои таърих ҷой
дода онҳо ба ёдгор гузоштаанд, вале резахорон, яъне таърихнависони
осонгир он ахборро ба найрангҳои ботил дигаргун карда, дар мавриди онҳо
дучори таваҳҳум шуда, бо ҳадисҳои заиф якҷоя кардаанд ва бисёре аз
ояндагон онҳоро пайравӣ кардаву ҳамчунон, ки он ахборро шунидаанд,
барои мо ба ҷо гузоштаанд, бе он ки ба сабабу натиҷаи он воқеаҳо тафаккур
кунанд.185
Ба ақидаи Ибни Халдун, ин гурӯҳ, яъне таърихнависони муқаллид, ба
пайравӣ аз пешиниёне, ки онҳоро сармашқи худ сохтаанд, ахбори даст ба
даст гаштаро ба ҳамон сурате, ки ҳаст бе каму зиёд дар мавриди ҳодисаҳои
таърих такрор мекунанду аз таҳлили он ҳодисаҳо барои насли худ ғафлат
кардаанд. Фарзан дар бораи давлате ба гуфтугӯ пардозанд, ахбори марбут ба
Ибни Халдун. Муқадима [Матн]: Иборат аз 2 ҷилд / Ибни Халдун; тарҷумаи П. Гунободӣ. –
Теҳрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 2012. – Ҷ.1. – С.3.
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онро ҳамчунон, ки шунидаанд, хоҳ рост ё дӯруғ нақл мекунанд. Ва ҳеҷ
таваҷҷуҳе ба оғозу маншаи ташкили он ахбор намекунанд ва сабаби
расидани тоҷу тахт ба он давлат, чигунагии падид омадани онро қайд
намекунанд. Ба ҳамин хотир, хонанда ҳамчунон пурсишкунон боқӣ
мемонад. Хонанда дар бораи чигунагии пайдоиши ташкили давлатҳову
мартабаҳои онҳо ба ҷустуҷӯ мепардозад ва сабабҳои омаду рафти
давлатҳоро меҷӯяд, дар натиҷа, далелҳои қонеъкунандаро барои ихтилофот
ва ё созишкориҳои онҳо металабад.186
Аз баҳсҳое, ки ин ҷо матраҳ шуд, ба ин хулоса мерасем, ки Ибни
Халдун ба як маъно позитивист аст, чун фикри сабаб дар маркази
машғулияти зеҳнии вай қарор дошта, сабабиятро бар хилофи пешиниёнаш
ба сатҳи падидории ашё маҳдуд мекунад. Аз дидгоҳи ӯ, мо барои боз
кардани нофаҳмоӣ ва норавшанӣ ба сабаби падидаҳо муҳтоҷем. Дар табиат
кашфи сабаб аз роҳи кашфи назмҳои ошкор муяссар мешавад. Ба ҳамин
ҷиҳат, бе сабаб нест, ки дар осори ӯ ибороте чун «ҷустуҷӯи сабаб», «сабаби
табиӣ», «қоидаи табиӣ», «далолати табиӣ», «далолати ақлӣ» ёфт мешавад,
ки ҳамагӣ ҳикоят аз таваҷҷуҳи вай ба сабаб мебошад.187
Дигаре аз дидгоҳҳои таълимоти Ибни Халдун дар улуми муосири
иҷтимоӣ ин назарияи ҳаракат ва ҷо ба ҷоӣ дар ҳаёти иҷтимоии инсон аст.188
Ибни Халдун аввалин таърихнигору файласуфи иҷтимоӣ аст, ки ба ин
масъала ишора карда, дар воқеъ, назарияпардозиро дар заминаи такомули
иҷтимоӣ дар фалсафаи таърих ба худ ихтисос додааст. Бе шак, ин фикр ва
назария дар қарнҳои ҳаждаҳум дар Аврупо аз тарафи донишмандоне ҳамчун
Карл Маркс баён шуда аст. Он донишмандони қарни ҳаждаҳум, ки дар
бораи таҳаввулоти табииву иҷтимоӣ кор кардаанд, ба ин назар расиданд, ки
Ибни Халдун. Муқадима [Матн]: Иборат аз 2 ҷилд / Ибни Халдун; тарҷумаи П. Гунободӣ. –
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ҳамонгуна, ки аз назари зистӣ, ҷонварон аз навъе ба навъи дигар табдил
мешаванду тағйири моҳият медиҳанд, давронҳои таърихӣ низ ҳамин тавр
аст. Аз ин рӯ ҳар даври таърихӣ қонунҳои махсус дорад ва ҳаргиз қонунҳои
замони пешро ба замон ва даврони баъдӣ наметавон ба таври куллӣ муқоиса
намуд.189
Маркс ҳаракати иҷтимоиро чун як фароянди табии таърихӣ медонад, ки
қонунҳое бар онҳо ҳоким аст. Ин қонун на танҳо аз иродаи огоҳу нияти
афрод мустақил ҳастанд, балки баръакси ирода, огоҳӣ ва нияти онҳоро
таъйин мекунанд.190 Аммо бояд таваҷҷуҳ намуд, ки ин назарияро Ибни
Халдун беш аз чаҳорсад сол пеш ба он ишора намудааст. Ибни Халдун дар
ин маврид мефармояд: «Аз иштибоҳоти пинҳон ва махфӣ дар таърих онаст,
ки таърихнигор аз табдил ва тағйири аҳволи миллатҳову наслҳо бо дигаргун
ва тағйири қарнҳо ғофил бимонад, ин марази давомноку хатарноке ҳаст, ки
сахт пинҳон аст. Зеро одамӣ баъд аз гузашти қарнҳо ба ин роз пай мебарад
ва танҳо гурӯҳи андаке ба ин огоҳ мешаванд. Он ҳам ба сабаби онаст, ки
аҳволи ҷаҳон ва миллатҳо осору ақидаҳои онҳо ва мазҳабашон ба як равиш
идома намеёбанд. Балки ба ихтилофи рӯзҳо, замонҳо ва дигаргунӣ аз ҳоле
ба ҳоли дигар тағйир меёбад, ҳамчунон, ки давлатҳову кишварҳо дар ҳоли
дигаргуншавӣ ҳастанд.191
Намунаҳои зиёде аз ҷустуҷӯӣ сабаби воқеаҳои мавриди назари Ибни
Халдун дар осори ӯ метавон ёфт, масалан Ибни Халдун муътақид аст, ки
ҷомеаҳо дорои сохтор ва созмонҳои мушобеҳе ҳастанд, ки таҳти қонунҳои
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мушобеҳ амал хоҳанд кард, агарчи аз манобеъ ё мавқеъҳои мутафовите дар
минтақаҳову иқлимҳои ҷуғрофиёии мухталиф бошанд.192
Хулосаи, аҳаммияти таълимоти Ибни Халдун дар улуми муосири
иҷтимоӣ ин аст, ки ӯ аз ҷумлаи мутафаккиронест, ки таъсири зиёде бар
дониши муосири иҷтимоӣ дошта, дидгоҳи ӯ дар улуми муосири иҷтимоӣ
ҷойгоҳи арзишманде дорад. Дар асоси таҳлили орои асари «Муқаддима»-и
Ибни Халдун ӯро ба унвони яке аз асосгузорони илми ҷомеашиносӣ
шинохтанд. Андешаҳои Ибни Халдун аз ҷониби муҳақиқони зиёде мавриди
омӯзиш қарор гирифта дидгоҳҳои гуногуни ӯ равшан шудаанд, ки дар
ташаккули улуми мухталифе, махсусан фалсафаи иҷтимоӣ, нақши назаррас
доранд.
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БОБИ 2. РАВИШҲОИ АМАЛИИ ТАҲЛИЛИ ОМИЛҲОИ
ТАЪСИРГУЗОР БА ТАШАККУЛИ СИФАТҲОИ ИҶТИМОИИ
ИНСОН ДАР ТАЪЛИМОТИ ИБНИ ХАЛДУН
2.1 Дидгоҳи назариявии Ибни Халдун оид ба мартабаи омилҳои
таъсиргузор ба сифатҳои иҷтимоии инсон
Инсон бар хилофи дигар мавҷудот аз шуур бархурдор аст, ки доиман
вайро ба ҳаракат медарорад. Ин ҳолат сабаб шуда аст, ки ӯро аз ҳолати
ваҳшоният берун оварада ба ба иҷтимои шудан водор намояд. Ҳамин ҳис
сабаби падид омадани бисёре аз илмҳову фунун шуда, бо шаклгирии ҷомеа
онҳо ба камол расиданд. Пас, ҳисси таҳқиқу кунҷковии инсон ва дарки
моҳияти ҳаёт сабаби муҳимме барои пайдоишу ташаккули ҷомеа аст ва
метавон гуфт, ки агар чунин кашиш дар зоти ӯ набуд, ҷомеа падид
намеомад. Ибни Халдун инсонро мавҷуди бо шууру ҳадафманд медонад.
Фарқи аслии инсонро аз дигар ҷонварон бар андешидан ё ақли ӯ медонад.
Андеша дар инсон пас аз шинохту ҷудо кардан мафҳумҳо оғоз мегардад. Ба
ақидаи Ибни Халдун ақли инсон се марҳала дорад: якум, ақли ҷудокунанда
(ҳиссӣ), ки муқаддам бар ду марҳалаи дигар асту ҳодисаҳоро дар қолаби
тасаввурот дарёфт мекунад. Одамӣ ба василаи ин ақл фоидаро ба даст
овардаву зарарро аз худ дур мекунад. Дувум, ақли таҷрибӣ, ки пас аз ақли
ҳиссӣ сурат мепазирад. Инсон бо ин ақлу андеша аз одоби зиндагӣ
баҳраманд мешаваду дар рафтори худ аз он истифода мебарад. Сеюм, ақли
назарӣ, ки охирин марҳалаи ақл аст. Он ақле аст, ки инсонро аз гумон ба
матлаби болотар аз олами ҳис мебараду дар он ҳеҷ амале вуҷуд надорад. Он
таркибе аз ақли ҳиссӣ ва ақли таҷрибӣ (тасдиқӣ) аст.193
Инсон аз ҷинси ҷонварон аст ва ӯ бо нерӯи андешааш рафторҳои худро
назм мебахшад, чунин андешаеро ақли ҷудокунанда ё ҳиссӣ меноманд. Агар
ба ёрии андеша аз роҳе барои худ барои фоидааш ё барои аз байн бурдани
зарар дониш биёмӯзад чунин андешаеро таҷрибӣ хонанд. Ҳар гоҳ бо кӯмаки
Ибни Халдун. Муқадима [Матн]: Иборат аз 2 ҷилд / Ибни Халдун; тарҷумаи П. Гунободӣ. –
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андешаи худ дар тасаввури мавҷудот, чӣ он мавҷудот пинҳон бошад ва ё
ошкор илму дониш ҳосил кунад, ки онҳоро ончунон ҳастанд дарёбад, чунин
фикру андешаро ақли назарӣ гӯянд. Ин аввалин фарқияти байни инсон бо
дигар ҷонварон аст.194
Дигар хусусияти инсон, ки ӯро аз ҷонварон ҷудо мекунад ин кӯшиш ва
кор дар роҳи маош ва талош барои ба даст овардани роҳҳову василаҳои он
аст.195 Фарқияти дигари инсон аз дигар ҷонварон ин иҷтимоӣ будани ӯст.
Иҷтимои инсонӣ як зарурати ҳаётӣ аст. Ба хотири ин ки инсон маданӣ табъ
аст.196 Яъне инсон наметавонад, ки ҳаёту зиндагиашро бе ҷомеа идома
диҳаду барои ба даст овардани заруриёти зиндагӣ ва идомаи ҳаёти худ ба
кӯмаки одамон ниёзманд аст. Ба ақидаи Ибни Халдун, дар табиати инсон
ҳисси кӯмакрасонию ҳамкорӣ барои касби маош гузошта шуда аст. Ибни
Халдун пас аз баёни фарқияти инсон бо ҳайвонот ва ҷойгоҳи инсон дар
ҷомеа, зиндагии иҷтимоии инсонро баён мекунад. Пеш аз баёни унсурҳои
низоми иҷтимоӣ, баҳс аз иҷтимоӣ шудани инсон кардааст.197
Донишмандон дар бораи сабабҳои иҷтимоӣ шудани инсон ихтилофи
назар доранду ҳамаи онон ба як ақида нестанд. Гурӯҳе аз онон хоҳишҳои
дарунии инсонро дар ҷомеапазирии инсон муассир дониста, онро амри
фитрӣ медонанд. Аммо гурӯҳи дигар эътиқод доранд, ки инсон аз рӯи
фитрат ҳозир ба зиндагии иҷтимоӣ нест, вале омилҳои берӯн аз вуҷуди фард
ӯро ба зиндагии иҷтимоӣ маҷбур мекунад, яъне ҳеҷ инсон наметавонад
зиндагии худро бидуни ин падидаҳо ба роҳ монад. Бинобар ӯ, барои
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таъмини ниёзу талаботи хеш вориди муносибат бо афроду гурӯҳҳои
иҷтимоӣ, муассисоту ташкилотҳои мухталиф мешавад.198
Ибни Халдун дар бораи чигунагӣ ва зарурати шаклгирии ҷомеаҳои
башарӣ дар ҷилди аввали китоби «Муқаддима» баҳсҳои доманадоре намуда,
ки дар ниҳоят ба се асл мерасад. Якум, инсон маданитабъ аст, яъне барои
инсон вуҷуди ҷомеа зарурӣ аст ва ин ҷомеа ду гуна ниёзманди дорад. Яке,
ниёзи инсон ба ғизо аст. Таъмини ғизо сабаби ҳамкории иқтисодӣ ва дар
натиҷа, сабаби тақсими кор мешавад.199 Дигар, ниёз ба дифоъ аз худ аст.
Барои муқобила бо душманону дифоъ аз ҳамнавъи худ.200 Вай муътақид
аст,ки инсон ба танҳоӣ қодир нест ду ниёзи болоро бароварда созад, аз ин
рӯ, ба ҳамкорӣ ниёз дорад. Пас ҷомеа барои инсон лозим ва зарурӣ аст.201
Дувум, инсон ниёзманди қонун аст. Аз назари Ибни Халдун, чун ҷомеа
ташкил шуду умрон падид омад, башар ниёзманд ба қонун аст, то аз афрод
дифоъ кунад ва барои иҷрои қонун ниёзманди ҳукумати қудратман аст.202
Аз назари вай, ҷомеа ба вуҷуд меояд, рушд мекунаду аз байн меравад. Дар
ин се ҳолат, одамҳо фармонбардори қонунҳои собите ҳастанд, ки беш аз ҳар
чиз таҳти таъсири муҳити табиат, маҳали сукунат, равиши ба даст овардани
маош ва тавлиди падидаҳои иқтисодианд.203
Севум, башар ниёзманди давлат ва ҳукумат аст. Сохтани биноҳои
бузургу ободонии сарзамин ночор бояд ба ҳамдастии гурӯҳҳои бузург ва
ҳамкории ҷамъиятҳои бисёр сурат бигирад. Ҳамеша мардумон ободонии
сарзаминҳои худро бо ихтиёр ва бо шавқ анҷом намедиҳанд, пас бояд
ҳокиме дар миёни онҳо бошаду ин ҷамъиятро ба иҷбор, зур ва ё аз роҳи
ташвиқ ба музди меҳнат ба кор водоранд ва пайдост ин ҳама муздҳои
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бисёрро як фарди одӣ наметавонад бипардозад, балки ғайри подшоҳону
давлатиҳо касе қодир ба пардохти он нест. Пас барои сохтани биноҳову
шаҳрҳои бузург роҳе нест, ғайри ин ки ба нерӯи давлату подшоҳе анҷом
ёбад.204
Ибни Халдун мақоми муносибатҳои иҷтимоиро дар соҳаҳои гуногуни
ҳаёти инсонӣ ба гунае нишон медиҳад, ки одамон дар роҳи кӯшиши
талаботи хешро қонеъ гардонидан аз онҳо пайгирӣ мекунанд. Дар ҳамин
асос одамон бо гурӯҳҳову ҷамоатҳо муттаҳид мешаванд ва худро ҳимоя
мекунанду аз ҳадафи худ дар дилхоҳ коре дунболагирӣ менамоянд ва ба
хотири он муттаҳид гаштаанд. Ба ҳукми сиришти инсонӣ одамон
ҳамзистиро ташкил карда, ба ромкунанда ва ҳокиме ниёз доранд, ки эшонро
аз ҳамдигар нигоҳ бидорад.205
Ибни Халдун дар бораи зарурати ҳоким дар ҷамъият андешаҳои ҷолибе
пешниҳод намуда, он барои насли имрӯза низ пураҳмият аст. Таҷовуз ва
ситам дар табиати ҳайвонии инсон вуҷуд дораду силоҳе, ки инсон худро аз
дигар ҳайвонҳо дифоъ мекунад, барои дифои худ аз таҷовузи ҳамҷинсони
худ, кофӣ нест. Зеро ин силоҳ метавонад дастраси ҳамаи инсонҳо бошад,
пас ночор бояд василаи дигаре биёбад, то аз ҳуҷуму зулми дигарон пешгирӣ
кунад ва мумкин нест он васила ғайр аз худи одамиён бошанд.206 Он ҳамон
ҳокиме аст баргузида аз байни одамон ва ба ҳама ҳукумат мекунад, амру
фармон медиҳад ва намегузорад касе ба касе зӯрмандӣ дошта бошад.
Маънои подшоҳӣ аз нигоҳи Ибни Халдун ҳамин аст.207
Ибни Халдун баъд аз он ки шаклгирии ҷомеаҳоро амри ҳатмӣ ва зарурӣ
медонад, сабабҳоеро барои шаклгирии ин ҷомеа муассир медонад, ки онҳо
иборатанд аз: асабият, давлат, иқтисод, омӯзиш ва ғайра.
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Назарияи «асабият» дар таълимоти Ибни Халдун ҷойгоҳи муҳиммеро
ишғол мекунад.208 Ибни Халдун вазифаи асосии ҳокимият ва вазифаҳои
онро дар як самт, дар ҳимоя намудани меҳнати аъзоёни ҷомеа медонад. Дар
вақти омода шудани маҳсули меҳнат, ҳар кас ба дараҷаи қудраташ
дастдарозӣ мекунаду бисёртар гирифтан мехоҳад, бинобар ин нобаробарӣ,
таҳқир, истисмор ба миён меояд. Зарурати таърихии ҷамъият ба сардору
ҳоким дар бартараф кардани ҳамин нобаробариҳост. Он чи таҳти назари
иҷтимоии Ибни Халдун матраҳ мешавад, ба асабият бар мегардад. Асабият
падидаҳое аст, ки дорои дараҷоти мухталифи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва сиёсӣ
буда, бо мурури замон дучори тағйир ва таҳаввул шудааст.209 Ибни Халдун
дар таърифи «асабият» мегӯяд, ки асабият иборат аз пайванд ва вобастагии
байни афрод дар як гурӯҳи иҷтимоӣ ё қабила аст.210 Асабият аз роҳи
пайванди насабӣ ва вобастагии хонадонҳо ба якдигар ва ё мафҳуми монанди
он ҳосил мешавад, зеро пайванди хешовандӣ ба ҷуз дар мавриди андак дар
инсонҳо табиӣ аст. Ибни Халдун чунин қайд мекунад: «Фоидаи хешовандӣ
фақат ҳампайвандӣ аст, ки силаи раҳмро ба вуҷуд меоварад».211 Вай
фаолияти асабиятро ғурури қавмӣ, ёрирасонӣ нисбат ба якдигару диловарӣ
медонад, ки натиҷаи ниҳоии он дастёбӣ ба ҳокимият мебошад. Ибни Халдун
сабабҳову заминаҳои шаклгирии асабиятро пойбанди насабӣ ва вобастагии
хонадонҳо, ҳампаймонӣ, ҳамсавгандӣ дониста, инҳоро махсуси ҷомеаи
бодиянишинӣ медонад, ки имкони шинохти он аз роҳи ёрирасонӣ, рӯҳияти
ғалабаи қавмӣ, диловарӣ, қудрат ва ғалаба мумкин мешавад.
Дар идома Ибни Халдун ба марҳилаи паҳншавии асабият мепардозад,
ва ҳадафи аслии асабиятро ғалаба, ҳукумат, ташкили давлат, қудрати сиёсӣ

Ниг.: Mehmet S, Paul.G. Debating the origins of sociology: Ibn Khaldun as a founding father of
sociology. International Journal of Sociological Research, Vol. 5, Nos1-2 (January- December, 2012)
13-30
209
Игнатенко, А.А. Ибни Халдун [Текст] / А.А. Игнатенко. – М., 1980. – С.77.
210
Ибни Халдун. Муқадима [Матн]: Иборат аз 2 ҷилд / Ибни Халдун; тарҷумаи П. Гунободӣ. –
Теҳрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 2012. – Ҷ.1. – С.747.
211
Ҳамон ҷо. – Ҷ.1. – С.243.
208

73

ва инчунин подшоҳӣ муаррифӣ мекунад,212 ки бар асоси ғалабаи як асабият
бар дигар асабиятҳо ҳукуматро ташкил медиҳаду аз роҳи ин ғалаба асабияти
бузурге ташкил мешавад. Ба ҳамин тартиб, носозгорӣ байни асабиятҳо шакл
мегираду давлати марказӣ ба фарсудагии он бо ҳамлаи асабияти дигар
сарнагун шуда, давлати ҷадиде шакл мегирад ва ин роҳ ҳамчунин идома
дорад.213 Мафҳуми «асабият», ки назарияи маъруфи Ибни Халдун аст, дар
дидгоҳи иҷтимоӣ ва сиёсӣ нақши асосӣ дораду аз назари вай асоси таърих,
меҳвари таҳаввули иҷтимоӣ аст.214 Дар дидгоҳи Ибни Халдун истилоҳи
«асабият» ба маънои пайванду пайвастагӣ ва аз «усба» ба маънои ақориб аст
ва мурод аз он дифои мардум аз муқаддасоти қабила, давлату хешовандон
аст. Вожаи «усба» дар чаҳор ояти Қуръон ба маънои гурӯҳе, ки тавассути як
омил ба ҳам сахт пайванд шуда, мустаҳкам гардидаанд, ифода шудааст.215
Асабият маншаи фитрӣ дораду дар натиҷа як мавзӯи табиӣ аст. Бо ин
васф Ибни Халдун дар посух бо ин суол, ки асабият чигуна шакл мегирад ва
ё чи чизҳо сабаби пайдоиши асабият мешавад, ба унсурҳои зерин ишора
мекунад:
1. Пайвандҳои хонавода ва хешовандӣ.216
2. Ҳампаймонию ҳамсавгандӣ. 217
3.Дину мазҳаби муштарак.218
4. Аҷдод ё наслу насаби ягона.219
5. Муҳит ва шароити сохти ҷуғрофӣ
Асабият, ба назари Ибни Халдун таассуби нажодӣ, эҳсоси бародарию
ватанхоҳӣ буда, дар мардуми бодиянишин афзунтар аст. Бо ҳамин далел
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ҳамкорӣ дар корҳои онон бештар аст. Вале ҳар гоҳ яке аз қабилаҳо ба
ташкили давлат бипардозад ва оҳиста-оҳиста асабияти хешро аз даст
медиҳаду саранҷом он давлат ба коми нобудӣ меафтад, зеро муҳиту низоми
шаҳр, ки давлат дар он ташкил мешаваду идома меёбад, аз асабият камтар
бархӯрдор аст.220
Ҳар қадар умрону ободонии шаҳрҳо бештар шавад аз миён ҳамбастагӣ,
ҳамоҳангии инсонҳо, яъне асабияти инсонҳо мекоҳад ва давлатро ба
марҳилаи нестӣ наздиктар месозад.221 Илова бар таъсири давлат, ки ба
нобудии асабият кӯмак мекунад, шаҳрнишинӣ низ ба зиндагии масрафӣ ва
нобудии асабият мадад мерасонад. Ҳамчунин, нуқсони дину ахлоқ ба ҳаёти
асабият хотима медиҳад ва ривоҷи бедоду ситамгарӣ марги тамаддунҳову
асабиятҳоро фароҳам меоварад. Ба зимми ин, интиқолу дигаргуншавии
зиндагии чорводорию кишоварзӣ ба зиндагии асабият поён мебахшад.
Ситонидани молиёти зиёд ба порашавии маншаи асабият оварда мерасонад,
яъне ҳамон асабияте, ки сабаби пайванди фард бо дигарон, мояи ҳамоҳангии
даруни гурӯҳӣ ва боиси таслимнопазирӣ, иттиҳоди қавмӣ ва динии мардум
шуда буд.222
Ба ҳамин ҷиҳат дар ақидаҳои ҷомеашиносии Ибни Халдун мафҳуми
«асабият» мавқеи калон дорад. Мазмуни «асабият» дар ифодаи Ибни
Халдун - ин қувваи муҳими сиёсӣ дар равиши таърихӣ аст. Мафҳуми
«асабият» ба ташкилоти сиёсии ҳаёти ҷомеа хос аст. Барои ҳастии ҷамъияти
шаҳр бошад, сардори ҳаким ё шоҳ хос аст. Дар шаҳр ҳам барои нигоҳ
доштани сохти мавҷудаи ташкилоти сиёсӣ «асабият» зарур аст, зеро бе
қӯшун ва қувваи ҳарбӣ пойдории сохти сиёсӣ номумкин аст.223
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Шояд имрӯз ҷомеашиносон назарияи «асабият»-и Ибни Халдунро ба
шиддат мавриди интиқод қарор додаву бигӯянд, ки ин назария тангназарона
асту ҳаргиз шомили ҷомеаҳое ба монанди Юнону Рим ё ҷомеаҳои ҷадид
намешавад. Балки он танҳо дар мавриди ҷомеаҳои қабилагӣ аст, ки дар
саҳро зиндагӣ мекунанд ва ба ҷаҳони хориҷ аз худ роҳе надоранд, на дар
ҷомеаҳои шаҳрию тамаддунҳои пешрафта, ки дар як фазои боз ва робитаи
озод бо ҳамдигар зиндагӣ мекунанд. Ҳатто дар мавриди ҷомеаҳои баста,
мисли ҷомеаҳои ибтидоӣ, зарурат надорад, ки дар ваҳдату инсиҷоми худ
вобаста бар як навъ «асабият»-и хунӣ ва қавму хеш бошад, балки дар он
ҷомеаҳо як навъ робитаи дигаре матраҳ аст, ки имрӯз ба он робитаи тотемӣ
мегӯянд. Робитае, ки дар «тотем» матраҳ аст як робитаи маънавӣ аст, на
хунӣ. Чуноне ки Зигмунд Фрейд дар китобаш «Тотем ва тобу» зикр
мекунад, вобастагӣ ба тотем аз як тараф аз ҳадди вобастагӣ ба қабила
фаротар рафта, аз тарафи дигар аз аҳамияти наздикии хунӣ кам мекунад.224
Ба ақидаи Ибни Халдун, меъёр дар «асабият» пайвастагӣ ва ҳамбастагӣ
аст. Насаб ва хешовандӣ дар марҳилаи дувум аст.225 Маънои ин таъбир ин
аст, ки ҳар чӣ одамиро муттаҳид месозад мақсади асосӣ аст. Бояд гуфт, ки
робита дар байни хешовандон ва инчунин ҳимоя кардану кӯмак расондан
байни онҳо як навъи робитаи олӣ дар ҷомеа аст, аммо набояд ҳамаи
робитаҳову ҳамбастагӣ байни ҷомеаро бе хешовандию ҳамнасабӣ нисбат
дод. Балки дар канори робитаи ҳамхунӣ робитаи ҳампаймонон низ вуҷуд
дорад, ки инҳо маҷмӯи робитаи иҷтимоӣ буда дар замони Ибни Халдун
маъруф буданд ва ҳамагӣ ифодакунандаи мафҳуми»асабият» ҳастанд.
Баъзе дар ин масъала Ибни Халдунро танқид мекунанд, ки ӯ маънои
«асабият» ва ҳамбастагиро танҳо дар робитаи хунӣ медонад. Аммо ин ақида
дуруст нест, зеро худи Ибни Халдун «асабият» ва ҳамбастагиро афзунтар аз
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робитаи хунӣ ва насабӣ медонад ва тафсир мекунад. Асабият, ба назари
Ибни Халдун, навъи хосе аз робитаи иҷтимоӣ аст. Дар воқеъ, «асабият»
сабаби ҳамбастагии гурӯҳе аст, ки дар миёнашон як навъ отифа, ҳимоят,
кӯмаку ҳамкорӣ ва мёрӣ эҳсос мешавад ва дар ҳангоми ҳуҷуми мухолиф, ба
таъбири Ибни Халдун ба ҳимоя мепардозад.226
Иқтисод ва шеваи маишат яке аз омилҳои таъсиргузори ҷомеа аст.
Ташкилоти иқтисодӣ аст, ки аз роҳи он маводу хадамот тавлид мешавад ва
фановарӣ, кору сармояро созмондиҳӣ мекунад. Ин ташкилот дар шаклгирӣ
ва рушди ҷомеа саҳми муҳимме адо мекунад, зеро ҳаёту бақои ҷомеаи
инсонӣ бо амри маоши мардум дар он пайванд хурда аст, ки бе таъмини он,
ҷомеа ҳаргиз созмон намеёбад. Ба ақидаи Ибни Халдун, иқтисоду маош яке
аз омилҳои шаклгирии ҷомеа аст. Ӯ дар баёни худ ба падидаҳои иқтисодӣ
аҳаммият медиҳаду миллатҳоро бар асоси равиши маошашон тақсим
мекунад. Вай равиши маошро низ таҳти таъсири вазъияти табиат ва иқлим
медонад.227 Ибни Халдун маошро иборат аз рӯзию кӯшиш кардан барои ба
даст овардани он медонад, ки шарти зиндагонӣ аст. Ӯ роҳҳои ба даст
овардани рӯзиро ин гуна тақсим мекунад: «Гурӯҳе аз одамон рӯзиро аз роҳи
шикор кардани ҳайвоноту ҷонварон ба даст меоваранд, чӣ аз хушкӣ ва ё аз
дарёҳо, ки ин навъҳоро касби шикор мегӯянд. Гурӯҳе аз одамон аз роҳи ба
даст овардани колоҳои арзону омода кардани онҳо барои иваз ба пул ва ё
колои дигар дар кишварҳо аст, ки ин навъ касб ва рӯзиро касби бозаргонӣ
гӯянд. Гурӯҳе аз онҳо аз роҳи кишоварзӣ рӯзӣ худро ба даст меоваранд, ки
ба ин касб кишоварзӣ гӯянд ва инчунин, аз роҳи парвариши ҳайвонот».228
Вай эътиқод дорад, касоне ки аз роҳи шутурчаронӣ зиндагӣ мекунанд,
вориди сарзаминҳои сабзу хурам мешаванд, аммо соҳибони он сарзамин
ононро меронанд, онҳо маҷбур шуда ба кӯҳҳо ва роҳҳои душвор паноҳ
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мебаранд, зиндагии ин гурӯҳ одамон хеле сахт буда, аз нармхӯии мардуми
шаҳр дуранд.229 Ҳамчунин тавзеҳ медиҳад, ки бодиянишинон аз мардуми
шаҳрнишин ба хайру шуҷоат наздиктаранд. Вай эътиқод доранд, ки навъи
ғизо низ дар ахлоқ таъсир мегузораду касоне, ки дар ғизояшон аз мавориди
гуногун истифода мешавад, рӯҳу ахлоқи солимтаре ва қиёфаи зеботаре
доранд.
Бояд донист, ки тафовути расму оини зиндагии миллатҳо дар натиҷаи
ихтилофе аст, ки дар равиши иқтисодии худ пеш мегиранд.:» Иҷтимои онҳо
танҳо барои ҳамкорӣ дар роҳи ба даст овардани василаи зиндагию маош аст.
Албатта, онҳо дар ин ҳадаф аз нахустин заруриёти сода оғоз мекунанд.
Ингуна ҷомеаҳои ибтидоию содда навъе талош ва фаолияти пеш аз
марҳилаи шаҳрнишинӣ ва расидан ба марҳилаи тамаддун комил аст».230 Аз
ин рӯ, гурӯҳе ба кори кишоварзӣ, монанди боғдорию кишту кор
мепардозанд ва гурӯҳе ба парвариши ҳайвонот, монанди гӯсфанддорӣ,
занбӯрпарварӣ ва кирми абрешимро пеш мегиранд, то аз наслгузории онҳо
баҳраманд шаванд.231 Ин ду гурӯҳе, ки ба корҳои кишоварзию парвариши
ҳайвонот машғуланд, маҷбуранд дар даштҳову саҳроҳо ба сар баранд ва
зиндагонии саҳронишиниро баргузидаанд, зеро даштҳои паҳноваре, ки
дорои киштзорҳову заминҳои ҳосилхез ва чарогоҳҳои ҳайвонот аст, барои
онҳо шоистатар аз шаҳрҳо мебошанд.232
Дар ин шароит ҷомеа ва ҳамкории онҳо дар роҳи ба даст овардани
ниёзмандиҳову васоили маош, аз қабили маводи ғизоӣ, ҷойгоҳ, маводи сӯхт
ва гармӣ ба миқдоре аст, ки танҳо зиндагии ононро ҳифз кунад. Онҳо
миқдори васоили маош, ки тавонад гуруснагиро рафъ намояд, розӣ буда,
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хоҳиши ба даст овардани миқдори зиёдтаре қариб, ки надоранд. Аз ин рӯ
онҳо аз пешравӣ дар марҳилаи болотар аз он оҷизанд.233
Ҳангоме вазъи зиндагии ҳамин гурӯҳ, ки ба ин равиш зиндагӣ
мекарданд, беҳтар шаваду дар тавонгарӣ ва сарват ба марҳилаи болотар аз
ниёзмандӣ бирасанд, он вақт вазъи нав онҳоро ба оромишталабию
сукунатталабӣ даъват мекунад. Онҳо барои ба даст овардани андозаи
бештар аз ҳадди зарурату ниёз бо якдигар ҳамкорӣ мекунанду дар роҳи
афзоиши хӯрокиҳову пӯшокиҳои гуногун кӯшиш мекунанд ва барои беҳтар
кардани ҷои зиндагӣ, яъне хонаҳову бино кардани шаҳрҳо ва кучаҳо
бармеоянд.234 Сипас расму оин ва оромиши зиндагии онон афзоиш меёбад
ва онгоҳ равишҳои зебу зиннатхоҳӣ дар ҳама чиз ба ҳадди тараққию камол
мерасад. Дар ин сурат онҳо ба таҳия кардани хӯрокиҳо ва муҷаҳҳаз кардани
ошпазхонаҳо, интихоби либосҳои рангоранг, бино кардани хонаҳову
қасрҳои баланду бо шукӯҳе иқдом мекунанд. Инчунин, дар саноат роҳи
камолотро пеша мегиранд ва ба тарақӣ мерасанд. Аз ин шаҳрнишинон
гурӯҳе барои ба даст овардани маоши худ ба кори санъат мепардозанду
гурӯҳе тиҷоратро интихоб мекунанд ва дар ҳақиқат, шуғлҳои мардуми
шаҳрнишин нисбат ба шуғлҳои бодиянишинон ҳам зиёданд ва ҳам барои
болотар бурдани сатҳи зиндагӣ беҳтаранд. Пас ошкор шуд, ки ташкили
зиндагонии қавмҳо ва миллатҳои биёбонгарду шаҳрнишин ба таври яксон
муносиби умури табиат аст ва ҳар кадом бар асоси он маконеро интихоб
менамоянд ва равиши зиндагиашонро ба муайян мекунанд.235
Ҳамаи муҳақиқоне, ки пеш аз Ибни Халдун дар масъалаи иқтисодӣ
баҳс кардаанд, тарҳу баҳси онҳо чандон дақиқ ва ҷанбаи таҳлилӣ надоштаву
иқтисодро аз дидгоҳи ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ баррасӣ кардаанд. Ибни Халдун
шояд аввалин муҳаққиқе аст, ки падидаҳои иқтисодиро бо равиши илмӣ
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таҳлил карда, дар мавриди сабабҳои падидаҳои иқтисодӣ ва робитаи
зарурии онҳо ва қонунҳои ҳоким бар робитаи иқтисодиро таҳқиқ кардааст.
Дар таҳқиқу баррасиҳои худ ба назарияҳову нуктаҳои ҷолибе таваҷҷуҳ
дошта аст, ки қарнҳо аз асри ӯ пеш буданд, ҳатто имрӯз ҳам дар миёни
назарияҳои илмӣ-иқтисодӣ дорои аҳамият ҳастанд. Агар имрӯз масъалаҳои
печидаи иқтисодӣ, дигаргунии ҷомеаҳои санъатӣ ва дахолати омилҳои
ҷадид дар зиндагии техникӣ, баёни иқтисоди ҷомеаҳоро мушкил сохта аст,
аммо ҳанӯз ҳам назарияҳои иқтисодии Ибни Халдун аз аҳамияти зиёде
бархӯрдор буда, ҳамчун як назарияи илмӣ дорои арзиш аст.236
Назарияи иқтисодии Ибни Халдун бо назарияи Карл Маркс наздикӣ
дорад.237 Масалан, дар ҷое мегӯяд, ки ихтилофи наслҳо дар аҳволи зиндагии
иҷтимоиашон ба ҷиҳати гуногунии равишҳои зиндагӣ ва иқтисодии онҳо
аст.238 Ин ба он маъно аст, ки ихтилоф ва гуногунии равишҳои зиндагӣ ва
василаҳои тавлиди мол миёни мардум сабаби дигаргунӣ ва ихтилофи
вазъияти иҷтимоии онҳо аст. Пас, омили иқтисодӣ сабаби асосии дигаргунӣ
ва фарқияти зиндагии иҷтимоии мардум мебошад.239 Ба назари Ибни
Халдун, миёни ангезаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва ниёз ба тақсими кор навъе
робитаи зарурӣ вуҷуд дорад ва ҳамагӣ ба як риштаву нуқта мерасанд.
Иқтисод ҳамеша тақсими корро ба дунбол дорад. Ин се омили иқтисод,
тақсими кор ва ҷомеаро наметавон аз ҳамдигар ҷудо фарз намуд. Ба гуфтаи
ӯ, иҷтимоъ, дар воқеъ, як навъ ҳамбастагӣ аст, то ба маошу иқтисод даст
ёбанд ва ибтидо аз маоши зарурию сода шурӯъ мекунанд. Аз он ҷо, ки
фарқият ва дигаргунии иқтисодии мардум сабаби асосии фарқияти зиндагии
онҳо аст, натиҷа мегирем, ки ихтилофи зиндагонии рустоиён бо
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шаҳрнишинон ба ин нукта мерасад, ки рустоиён ба далели ин ки роҳи
зиндагии табиӣ, яъне кишоварзӣ ва чорводориро интихоб кардаанд. Дар ин
сурат ба заруриёти зиндагӣ аз қабили ғизо, либос, ҷои зист ва ғ. иктифо
мекунанд, зеро зиндагияшон аз роҳи зироату кишоварзӣ таъмин мешавад ва
бояд дар як ҷо сокин бошанд.240 Аммо онҳое, ки ба василаи шутуру шири он
зиндагӣ мекунанд ва бо шутур сару кор доранд, соҳиби он бояд ҳамеша дар
саҳро зиндагӣ кунад. Аз ҳамин хотир, шутурбонон дағалтарину пурзӯртарин
мардумонанд ва ҳар миллате, ки бо шутур сару кор дорад, нисбат ба дигар
миллатҳо нотарстаранд.241
Ибни Халдун дар китоби «Муқаддима» ба назарияҳо робитаи кор ва
арзиш дар масъалаҳои иқтисодӣ

ишора кардааст.242 Ин назарияи ӯ

тақрибан, ба назарияи Маркс бисёр наздик аст, ки арзиши молро марбут ба
миқдори кор ва тавлид медонад.243 Ибни Халдун мегӯяд, ки инсон барои
тавлиди мол ва барои аз байн бурдани ниёзаш ба кор ниёзманд аст. Инсон ё
молро тавлид мекунад ва ё ин ки онро ба ивази пул ба даст меоварад. Ба
ақидаи ӯ, дасти инсонҳо дар тавлиди мол боз аст. Асосан, вақте ҷомеа
ташаккул меёбад, ки инсон бар худаш тасаллут ёбад ва заъфу нотавониро аз
худ дур сохта, барои ба даст овардани мол ва он чи ба он ниёз дорад талош
дошта бошад. Ибни Халдун дар идомаи назария худ тавзеҳ медиҳад, ки
арзиши мол ба андозаи миқдори коре аст, ки дар тавлиди он ба амал омада
аст.244
Ба назари Ибни Халдун иқтисод дар беҳбудии ҷисм ва тандрустии тан,
инчунин ахлоқу андеша таъсири зиёде дорад. Ихтилоф ва дигаргунии
аҳволи ҷомеа дар фаровонию нодорӣ, асари зиёде дар ҷисм, ахлоқу
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андешаҳои мардум дорад. Ба ақидаи ӯ саҳронишиноне, ки аз ғизоҳои
гуногун маҳруманд аз назари ҷисмӣ ва ахлоқӣ нисбат ба мардуми
шаҳрнишиноне, ки ғизоҳои гуногунро доранд солимтар ва андомҳои
мутаносиб доранд ва ахлоқашон беҳтар, зеҳну фикрашон озодтар аст, аммо
мардумоне, ки шаҳрнишинанд ба хотири истифодаи ғизоҳои гуногун
баданҳои носолим ва фарбеҳ доранд.245
Қайд кардан лозим аст, ки Ибни Халдун яке аз аввалин донишманде
аст, ки ба аҳамияти иқтисод пай бурда аст. Ба ақидаи ӯ, иқтисод дар фаҳми
ҳаёти сиёсӣ, динӣ, иҷтимоию ахлоқии ҷомеаҳо таъсири асосӣ дорад. Ҳаргиз
раванди иқтисодӣ тобеи хостаҳо ва мақсадҳои ин ва ё он нест, балки тобеи
қонуни собите аст, ки монанди қонунҳои табиӣ баҳс ва баррасӣ мешавад.
Ибни Халдун бар хилофи донишмандони иқтисодшиноси имрӯзаи Аврупо
ҷомеаро танҳо аз гӯшаи иқтисодӣ мутолиа намекунад, балки онро аз чанд
ҷиҳат мебинаду баррасӣ менамояд. Агар ӯ ба аҳаммияти таъсири иқтисодӣ
дар дигаргунии ҳаёти иҷтимоӣ таъкид мекунад ҳаргиз, намехоҳад, ки дар он
ифрот ва муболиға кунад, балки мехоҳад андозаи онро муайян намояд ва
ҳамеша таъкид менамуд, ки таъсири иқтисод дар асабият, дин, ҷуғрофиё,
таълим ва тарбият асосӣ буда дар раванди ҷомеа асари ҷиддӣ мегузорад.
Илм яке аз омилҳои таъсиргузори рушди ҷомеа аст. Ин ниҳод дар
воқеъ, ҳамон ниҳоди омӯзиш ва парвариш аст, ки аз як сӯ аз омӯзиши
ибтидоӣ то сатҳи олии донишгоҳ ва аз сӯйи дигар муасисаҳои таҳқиқотӣ,
пажӯҳишӣ ва фановариро дар бар мегирад. Ба ҳамин хотир, ин баҳси
иҷтимоӣ аз назари Ибни Халдун пӯшида намонда асту дар китоби
«Муқаддима»-аш матлабҳои арзишмандеро ба ёдгор монда аст. Ӯ на танҳо
миёни омӯзиши назарӣ ва илмию таҷрибӣ фарқ қоил нест, балки миёни он
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ду иртиботи зиёде қоил асту онро дар таркиби ваҳдати ақлонӣ-ҷисмӣ барои
касби маҳорат лозим медонад.246
Ибни Халдун ҳамаи маҳоратҳо ва фанҳоро ба ду бахш тақсим мекунад.
Ӯ баён мекунад, ки илму омӯзиш зарурате аз ҷомеаи башарӣ аст, ки
нишондиҳандаи андешаи инсонӣ дар арсаи иҷтимоӣ буда, дар зиндагии
шаҳрнишинӣ аз осори заковат, ҳушу камоли ақлонӣ ошкор мешавад ва дар
рушду равнақи фанҳо, илму омӯзиш таъсир дорад. Падидаи омӯзиш як
падидаи иҷтимоӣ аст, ки дар канори дигар падидаҳои иҷтимоии ҷомеаи
башарӣ намоён аст. Табиӣ аст, ки падидаи таълиму омӯзиш

натиҷаи

такомули ақли башарӣ аст, ки талош дорад ба мартабаҳои маърифатии худ
бияфзояд ва ба тамоми маҳоратҳо ва фанҳо ошно шавад. Падидаи таълиму
омӯзиш фақат дар ҷомеаҳои мутамаддин рушду такомул ёфта метавонад.
Ҳар қадар ки ҷомеа пешрафтатару мутамаддинтар бошад, илму омӯзиш ва
санъат дар он ҷо ба пухтагӣ мерасад.247
Дар ҳақиқат, вазифаи илм аз он иборат аст, ки меҳнат ва зиндагии
одамонро сабук кунад, ҳукумронии одамро аз болои табиат мустаҳкам
намояд ва роҳи инкишофи тартиботи ҷамъиятиро равшан нишон диҳад. Аз
ин рӯ, ҳамаи олимони пешқадами ҷаҳон вазифаи илмро дар хизмат намудан
ба халқи худ ва ба ватани худ медонанд.248
Ибни Халдун мегӯяд: «Илм он ҷо, ки тамаддуну умрон пешрафтатар
бошад рӯ ба пешрафт ва афзоиш мениҳад».249 Сабаби ин афзоиш ба ин ҷиҳат
аст, ки илму таълим аз ҷумлаи маҳоратҳост, чун санъат ва фунун танҳо дар
шаҳрҳо зиёд мешавад ва аз хусусияти шаҳрнишинӣ аст. Санъат ва фунун як
чизи ғайр аз корҳои зарурии зиндагианд. Ҳар қадар корҳову даромадҳои
мардуми шаҳрӣ зиёдтар аз заруриёти зиндагияшон бошад, ба зебосозии
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зиндагӣ ва ҳунар бештар рӯй меоваранд. Агар шахсе ба табиати зоти худ
алоқа ба илму омӯзиш дошта бошад, вале дур аз шаҳр ё дар шаҳрҳои сатҳи
тамаддунаш паст зиндагӣ кунад, ҳатман наметавонад аз василаҳои
омӯзишии олӣ истифода барад. Пас, ӯ барои касби илм бояд ба шаҳрҳои
мутамаддин ҳиҷрат кунад.250
Ибни Халдун ҳамчун як файласуф барои омӯзиш ҳадаф ва мақсадҳои
гуногунеро дар назар гирифта, ва метавон онҳоро чунин хулоса кард.
Аввалин ҳадаф,тарбияти фикру рушди ақлии инсон аст. Ҳатман омӯзиши
фикрию зеҳнӣ, одамиро босавод сохтаву заминаи фикрию зеҳнии
донишҷӯро вусъат мебахшад ва ӯро барои эҷоду тавлиди ақлонӣ омода
мекунад. Ҳар фикри ҷадид, ки аз зеҳни инсон сар мезанад, дубора зеҳнро
барои ба вуҷуд овардани фикри нав омода месозад. Ҳар илму донише, ки
инсон аз берун дарёфт мекунад, зеҳнро омода сохтаву онро барои эҷоди нав
кӯмак мекунад. Ибни Халдун мегӯяд: «Бешак, ҳар фанну ҳар маҳорат
қудрате дорад, ки асари он ба ақл ва зеҳн бармегардад ва онро барои
андешаи ҷадид ва эҷоди маҳорате омода мекунад, дар натиҷа зеҳн барои
дарки бештари маърифат омода мешавад. Боистеъдодӣ дар заминаи омӯзиш,
маҳоратҳо, фанҳо ва дигар ҳолатҳои одии инсон, зеҳни ӯро рӯшноӣ
мебахшад ва ӯро барои дарки бештари маориф муҳайё мекунад, зеро ақли
инсон ба воситаи идрокот ва истеъдодҳо худро парвариш медиҳад».251
Ин амали диалектикии зеҳн бо натиҷаи дарки худ як кори пайваста ва
ҳамешагӣ аст, ки поён надорад. Ҳар фикри наве, ки аз ақли инсон сар
мезанад, ҳар таҷрибаеро, ки инсон меомузаду меозмояд ва ҳар маърифати
илмиеро, ки таҳсил менамояд, дар ақлу зеҳни фард асар мегузорад ва осори
ин натиҷаи зеҳнӣ дар ҳаёту рафтори ӯ бо дигар мавҷудот ва инсонҳо равшан
мешавад.252
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Дувумин ҳадафи омӯзиш дар ҷомеа ин касби мол, сарват ва беҳбуд
бахшидани иқтисод аст. Аз он ҷое, ки илму омӯзиш як навъ санъат аст, ҳар
санъат дар ҷомеа ба ҷиҳати зарурати он дар зиндагии афрод василае барои
зиндагонӣ аст ва дар натиҷа муаллим як соҳиби касб ва ҳунар аст, ки кори
омӯзишии худро дар ҷомеа ба намоиш мегузорад. Маълум аст, ки муаллим
бо касабаи худ ҷойгоҳи иҷтимоии обрӯмандонаро ба даст меоварад, ки
метавонад бо он як инсони фоидарасон ва мусбӣ дар ҷомеа бошад.253
Ҳолатҳои рӯҳӣ ва равонӣ дигаре аз омилҳои таъсиргузори ҷомеа аст.
Ибни Халдун эътиқод дорад, ки ҳолатҳои рӯҳию равонӣ низ дар вазъияти
ҷомеа асар дорад. Ӯ мегӯяд, ки ҳаргоҳ миллате ваҳшӣ бошад, кишвари ӯ
паҳновартар хоҳад буд, зеро қавмҳои ваҳшӣ ба хотири доштани қудрат дар
ҷангҳо ва ғолиб омадан ба қавмҳои дигар тавонотаранд. Ин гуна қавмҳои
ваҳшӣ ватане надоранд, ки аз нозу неъмати он бархурдор бошанд ва мансуб
ба шаҳри хосе нестанд, ки ба он дилбастагӣ дошта бошанд. Ба ҳамин хотир,
ҳамаи сарзаминҳо барои онҳо яке асту ба фармонравоии кишварҳову
шаҳрҳои наздики худ иктифо накарда, ба кишварҳои дурдаст ҳамла
мекунанд.254
Ибни Халдун дар ҷои дигар мефармояд: Агар ин чунин қавми ваҳшӣ
ҳар чи бештар ба ободиҳову шаҳрҳо наздик шаванд ва дар ҷойҳои пурнозу
неъмат иқомат кунанд, оҳиста-оҳиста ин хислати ваҳшигарӣ аз онҳо рафта,
ба ҳамон андоза диловарию шуҷоати онҳо кам мешавад. Ибни Халдун инро
бо ҳайвонҳои ваҳшӣ муқоиса карда мегӯяд:»Чун гови ваҳшӣ, бузи кӯҳӣ ҳар
гоҳ хонагӣ шаванд, ба сабаби ҳамроҳӣ бо одамиён хислати рамандагии онҳо
кам мешавад».255
Дин низ ниҳоди иҷтимоест, ки омехта бо зиндагии инсонҳост ва
наметавон онро ба умури фардӣ маҳдуд сохт. Донишмандоне, ки динро
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фақат падидаи фардӣ медонад, бояд дар ақида ва назари худ бознигарӣ
кунанд, зеро агар дин ҷанбаи иҷтимоӣ ва осору бозтоби ҷамъият намедошт,
ҳаргиз мавриди мутолиаву баррасии ҷомеашиносон қарор намегирифт.256
Ибни Халдун дину диндориро, ки ифодакунандаи яке аз ҳолатҳои рӯҳиву
равонии як қавм ё як миллат аст, таъкид карда, инро дар ба вуҷуд овардани
ҷомеа таъсирпазир медонад. Ӯ дар бораи қавми араб мефармояд, ки арабҳо
аз ҷиҳати рӯҳӣ ваҳшитабиатанд. Сар фуруд овардани гурӯҳе аз онҳо нисбат
ба дастаи дигар кори душворе мебошад ва камтар дида мешавад, ки ҳамаи
онҳо ба як амр муттаҳид шаванд. Аммо агар ин миллат ба дине муътақид
шаванд, онгоҳ ҳокиме, ки аз байни худашон ба по хезад ва аз таълимоти
динӣ барои ба вуҷуд овардани давлату ҳукумат истифода барад, хислатҳои
худхоҳӣ, ваҳшигарӣ аз миёни онҳо дур мешаваду дар натиҷа, ба вуҷуд
омадани иҷтимои онҳо осон мегардад. Агар дин дар дили онҳо ҷойгузин
шавад, хислатҳои такаббуру таассуб аз миёни онҳо рафта, онҳоро муттаҳид
мегардонад. Аз ин рӯ, ҳаргоҳ дар миёни онҳо паёмбар ё халифае падид ояд,
ононро бо анҷом додани фармони Худо даъват мекунад. Дар натиҷа, барои
ба анҷом расонидани фармони Худо ҳамдил ва ҳамраъй мешаванд ва
иҷтимои онон комил мешаваду ҷаҳонкушоӣ, ғалаба ва кишвардорӣ барои
онҳо ҳосил мешавад.257
Хулоса, Ибни Халдун шаклгирии ҷомеаро амри ҳатмиву зарурӣ
ҳисобида, омилҳоеро барои шаклгирии он муассир медонад. Ӯ ниёзҳои
зарурӣ ва фитрии инсонро сабаби аслии пайдоиши зиндагии иҷтимоӣ
медонад.

Мутафакир

инсонро

фитран

маданӣ

дониста,

ногузирии

иҷтимоиёти инсониро таъкид мекунад. Вай омили маишатро ба унвони
ниёзи асосӣ ва зарурии табиӣ ва омили дигаргунии марҳилаҳои тамаддун
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мешуморад. Ҷомеаҳо дар айни назм ва пайвастагӣ ба дигаргунии ниҳодҳои
иҷтимоӣ, ба монанди шуҷоат, покии насаб, издивоҷ ва дигар сифатҳо нақши
муассир доранд. Ибни Халдун тавонист сохторҳоеро дар падидаҳои
фарҳангӣ, муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳамкорӣ дар ниҳодҳои
созмони иҷтимоӣ дарёфт намояд, ки ба таҷрибаи инсонӣ ғановат бахшид.
Давлат асоси назарияи иҷтимоии Ибни Халдун аст. Дар ҳақиқат,
масъалае, ки беш аз ҳар чизи дигар зеҳни Ибни Халдунро ба худ машғул
дошта давлат ва дигаргуниҳои он мебошад. Ба ҳамин хотир, ӯ кӯшиш намуд
падидаи давлатро аз зовияҳои мухталифе, ба монанди маншаи давлат,
умури давлат, таҳавуллоти давлат ва ғайраҳоро мавриди баррасӣ қарор
диҳад. Ӯ кӯшиш намуд, чигуна шаклгирии давлатро баён кунад. Ҳатто
асабият, ки ба назари ӯ сарчашмаи асосии расидани қабила ё гурӯҳ ба
қудрати сиёсист, баён шудааст. Ибни Халдун бузургӣ ва азамати давлатро
ба кӯмаки ҷойгоҳи ҷамъият тавзеҳ додааст.
Дар баҳси пешрафти иқтисодӣ нишон додем, ки чигуна таваҷуҳи Ибни
Халдун ба инсон дар қолаби инсоншиносӣ матраҳ гардидааст. Ин чунин
собит шуд, ки назарияи арзиши кор омили инсонӣ аст. Ин назария асоси
таҳлил ва арзёбии мо дар мавриди кишоварзӣ, бозаргонӣ ва санъат қарор
гирифт. Мушаххас гардид, ки ҳам ниёзи инсон ва ҳам кори ӯ асоси тавсеаи
санъат қарор гирифта аст. Албатта, бояд таваҷҷуҳ намуд, ки ӯ дар майдони
амал барои арзёбии сарвати кишоварзону санъатгарон дар чорчӯбаи
назарияи худ мафҳуми наве изофа намуда аст, ки он нақши мақом аст.
Таъсири мақому нуфуз барои тиҷорат ба назари ӯ муҳим буда, Ибни Халдун
муътақид аст, ки касе назди фармонравоён эътибор надорад, беҳтар аст, ки
аз ин шуғл дурӣ намояд.258
Ба назари ӯ, меҳвари аслие, ки чархи зиндагонии иҷтимоӣ ба даври он
мечархад ва «умрон» бар асоси он устувор аст ин «асабият» буда, дар
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чигунагии зиндагии иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва воқеиятҳои хориҷӣ, ки аз табиати
умури иҷтимоӣ сарчашма мегирад, нақши асосӣ дорад. Асли бартарии
иҷтимоиро аз дараҷаи қудрати ҳокимият, ки аз асабият ва дар мавриди
дигар аз дин сарчашма мегирад, марбут медонад. Таҳлили ҷомеа бар асоси
ҳокимияту асабият аст. Асабиятро

навъе аз робитаҳои қавии милливу

хешовандӣ медонад. Ибни Халдун сабаби аслии ташаккули давлатҳоро бар
асосе, ки сабабҳои равоншинохтии асабият ташкил медиҳад, дониста
сабабҳои иҷтимоии заифкунандаи асабиятро таҷамулпарастиву рақобат ва
парокандагии ҳадаф меҳисобад. Дар маҷмӯъ, Ибни Халдун дидгоҳое дар
заминаи робитаи андешаву дониш бо

ҷомеа, табақабандии улум,

ҷомеашиносӣ, давлат, ҳукумат, маош ё зиндагии иқтисодӣ, равоншиносӣ,
ҷамъиятшиносӣ ва ғайра дорад, ки

онҳоро омилҳои таъсиргузор ба

сифатҳои иҷтимоии инсон меҳисобад.
2.2 Таҳлили таъсири вижагиҳои муҳити табиӣ ба ташаккули
сифатҳои иҷтимоии инсон аз нигоҳи Ибни Халдун.
Омили муҳит дар мафҳуми васеъ дарбаргирандаи тамоми шароити
табиӣ иҷтимоию фарҳангӣ аст, ки бар рафтори инсон таъсиргузор аст.
Инсонҳо дорои хусусиятҳои хосе ҳастанд, ки он метавонад пиндору гуфтор
ва рафтори онҳоро шакл бидиҳад. Инсон мавҷуди ниҳоят мураккаб буда,
имкон дорад, тавассути омилҳои беруна сифатан тамоман дигаргун гардад.
Яке аз он омилҳои муҳимме, ки таъсири зиёде бар шахсияти афроду
сифтоти иҷтимоии инсон дорад, ин муҳити табиат аст.
Таваҷҷуҳ ба таъсири омили муҳит дар ҷомеаи инсонӣ решаҳои куҳан
дорад. Арасту шояд, аввалин касе бошад, ки таваҷҷуҳи ҷомеъ ва равшане ба
асари омили ҷуғрофӣ дар зиндагии иҷтимоии инсон дошта аст.259 Ҳамчунин,
Арасту дақиқан, ба мавзӯи муҳоҷират пардохтаву дарёфта аст, ки омадани

Манучеҳр Муҳсинӣ. Муқадамоти ҷомеашиносӣ [Матн] / Манучеҳр Муҳсинӣ. – Теҳрон:
Даврон, 1989. – С.69.
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бегонагон ба як шаҳр ва ҳамчунин афзоиши ҷамъият назми шаҳрро баҳам
мезанад. Шояд, нахустин касе, ки муҳити шаҳриро барои иҷтимоӣ шудани
фард ва низ истифодаи андеша муассиртар аз муҳити деҳа ёфта аст, Арасту
бошад.260 Дар ҳақиқат, инсон дар ҷараёни муҳити иҷтимоӣ, яъне дар
робитаҳову ҳамкорӣ бо дигар одамон сифати шахсият мегирад.
Инсон аз ибтидо роҳҳои мураккабу тӯлониро тай намуда, рушду камол
меёбад. Инкишофи шахсият, ин ҷараёни таҳаввули миқдорӣ ва сифатӣ буда,
он бо ду намуд зоҳир мегардад. Яке аз он тағйироти анатомӣ-физиологӣ,
яъне инкишофи ҷисмонӣ; қад, мушакҳо, вазн, сохти бадан, гардиши хун ва
ғайра будааст. Дигар, тағйирёбии рӯҳӣ-психологӣ, инкишофи тафаккур,
ҳофиза, диққат, хотира, нутқ, захираи луғавӣ ва ғайра мебошад. Дар ин
намудҳои инкишоф ва ташаккулёбии шахсият омилҳои номбурда нақши
муайяне мебозад. Аз тарафи дигар, ташаккулёбии шахсият ба омилҳои
ирсият, муҳит ва тарбия сахт вобастагӣ дорад.261
Инсон аз замоне, ки чашм ба дунё мекушояд, иҷборан, бо муҳити
атрофи худ сару кор пайдо мекунаду тамоми вижагиҳое, ки дар худ дорад
(ирсӣ) дар муҳити муаян дар амал татбиқ мекунад. Яъне, инсон ҳар чанд
тавоноиҳо ва истеъдодҳои фаровоне дошта бошад, вале муҳити муносибе
барои шукуфо шудани он вуҷуд надошта бошад, он тавоноиҳову истеъдодҳо
ҳеҷ нақшеро дар рафтор ва шахсияти инсон нахоҳанд дошт. Бояд таваҷҷуҳ
кард, ки таъсири ирсият ё муҳит кадоме аз ин ду омил дар шаклдиҳии
шахсият нақши муҳимтаре доранд ва андозаи таъсири онҳо чӣ қадар аст.
Ҷавоб ба ин савол бисёр душвор аст. Зеро ин ду омил ҳамеша бо якдигар
дар ҳамкорӣ будаву марзи мушаххасе байни онҳо наметавонад таъйин
кард.262

Шайх Муҳаммад. Пажуҳише дар андешаҳои Ибни Халдун [Матн] / Муҳаммад Шайх. –
Теҳрон: Донишгоҳи Шаҳид Биҳиштӣ, 1993. – С.81.
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Субҳон, У. Тарбия ва рушди ҷомеа [Матн] / У. Субҳон. – Душанбе: Балоғат, 2015. – С.31.
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Монтескё, Ш.Л. Рӯҳ-ул-қавонин [Матн] / Ш.Л. Монтескё; тарҷумаи А. Муҳтадӣ. – Теҳрон:
Амир Кабир, 2013. – С.124.
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Имрӯза

равоншиносон ҳарчанд бо якдигар ихтилофи назари зиёд

доранд, ҳамагӣ мепазиранд, ки дар шаклгирӣ ва махсусан, дигаргунии
шахсияти инсон омилҳои ирсияту муҳит, ба унвони омилҳои аслӣ, таъсир
доранд. Хусусият ва аломатҳои ҷисми зинда, ки таърихан ва тадриҷан аз
насл ба насл мегузаранд, ирсият ном дорад. Ирсият хусусиятҳои гинетикии
дар инсон вуҷуддоштаро инъикос намуда, аз волидайн ба фарзандон
гузаштани хусусият ва аломатҳоро ифода мекунад. Ген (аз калимаи юнонӣ
гирифта шуда, маънояш таваллудёбӣ)-омили таъмини ирсият аст. Илми
муосир исбот кардааст, ки организм ба худ хоси рамзи генӣ гирифта, он
хислати нигаҳдорӣ ва ба насл гузарониро дорад.263 Дар таъсир ва аҳамияти
ирсият, яъне он чи одамӣ аз падару модар ва аҷдоди худ гирифта, дар
поягузорӣ ва ташкили шахсияти инсон бешак таъсиргузор аст. Ирсият
сабаб мешавад, ки афроди одамиён ҳам аз ҷиҳати чигунагии шакли зоҳирии
бадан, монанди ранги мӯ, баландӣ ва кӯтоҳии қомат, фарбеҳӣ ва лоғарӣ ва
ҳам аз ҷиҳати чигунагии сохтмон ва коркарди аъзои дарунии бадан монанди
шушҳо, меъда, қалб, мағз, силсилаи аъсоб ва ғадудҳо бо ҳам фарқ мекунанд.
Масалан дар организми инсон «ғадудҳои баста» вуҷуд доранд, ки мо ҳама
навъе аз он ғадудҳоро дорем, вале вазни ин ғадудҳо ва ба табъи он миқдори
маводде, ки дар хун тарашшуҳ ва метаровад дар афрод мутафовит аст.
Имрӯзҳо маълум шуда аст, ки ин ғадудҳо ва маводе, ки дар хун тарашшуҳ
мекунад, чӣ таъсирӣ бузурге дар иштиҳои мо барои ғизо, дар
бартарафкунии ташнагӣ, дар сохту сози бадан, дар сиҳат ва саломатии
мизоҷ, дар отифа ва ҳаяҷонот ва хулоса, дар бадан, фаъолиятҳои равонӣ, дар
зиндагии моддӣ ва маънавии мо доранд. Масалан, тарашшуҳи беш аз
андозаи яке аз ин ғадудҳо сабаби дар ғазаб шудан ва зуд ба хашм омадану
беихтиёрии ҳаракат ва вокунишҳо ва дар натиҷа, сабаби аксуламалҳову
беқарории рафтори шахс мешавад. Инчунин, кам будани ин тарашшуҳҳои
осори равонии мухолиф дорад ва сабаби сустиву беҳаракатӣ мешавад.
263

Субҳон, У. Тарбия ва рушди ҷомеа [Матн] / У. Субҳон. – Душанбе: Балоғат, 2015. – С.36.
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Омили муҳит дар аввал ба ду қисм: дохилӣ ва берунӣ тақсим мешавад.
Мурод аз муҳити дохилӣ даруни раҳми модар дар муддати бордорӣ аст. Чун
ғизои ҷанин, ки сабаби рушди ӯ мешавад аз хуни модар аст, синну соли
модар, вазъияти равонии ӯ, навъи ғизоҳое, ки масраф мекунад ва ғайра дар
чигунагии рушди ҷанин таъсири зиёде дорад. Хулоса, муҳити пеш аз
таваллуд таъсири муҳим дар ташкили шахсияти кӯдак дорад.264
Муҳити берунӣ дар навбати худ ба ду қисм: табиию ҷуғрофӣ ва
инсонию иҷтимоӣ тақсим мешавад. Мурод аз муҳити табиию ҷуғрофӣ ин
аст, ки обу ҳаво ва чун ғизоҳое, ки инсон мехӯрад, махсусан дар солҳои
аввали зиндагӣ дар чигунагии рушду инкишоф ва ҳатто дар шаклу вазъияти
бадан ва амалҳои бадану сохтмони бадан ва чеҳраи инсон таъсири фаровон
дорад. Ин ки одамӣ дар кадом як аз минтақаҳои мухталифи курраи замин,
минтақаи гармсел ё муътадил, таваллуд ва инкишоф ёбад ва дар минтақаҳои
воҳид дар дашт ё саҳро, дар кӯҳҳо, ё дар деҳаҳо, ё дар шаҳрҳо зиндагӣ
кунад, дар чигунагии рангу шакли бадан ва аъзои бадани он таъсири зиёде
дорад. Он чи шабоҳати кӯдакро ба падар ва модараш осонтару бештар
мекунад, илова бар ирсият, обу ҳаво ва ғизоҳое аст, ки онон ба он одат
доранд ва бар ӯ низ вогузор мешавад, чун ҷуз созгорӣ бо муҳити табиию
ҷуғрофӣ чорае надорад.265
Дар муҳити инсонию иҷтимоӣ оилаҳо, мактабҳо, машғулиятҳо,
бошишгоҳҳо, анҷуманҳо, ҳизбҳо, маҷлисҳову маҳфилҳои илмиву оммавӣ,
матбуот, синамо, радиову телевизион ва амсоли инҳо метавонад шомил
шавад. Аз миёни инҳо муҳити хонаводаву оила аҳаммияти зиёдтар дорад.
Ин ки муҳити хонавода пур аз ҳаракат ё ором, ё ин ки вазъияти иқтисодӣ ва
молии хонавода муътадил бошад ё ғайримуътадил, яъне хонавода бисёр
фақир ё бисёр сарватманд бошад, чигунагии амру наҳйи падару модар,
Мисбоҳ Муҳаммад. Ҷомеа ва таърих аз дидгоҳи Қуръон [Матн] / Мисбоҳ Муҳаммад. –
Теҳрон: Муасисаи омӯзиши ва парваришӣ, 2010. – С.163.
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Ибни Халдун [Матн] / М. Рамазонӣ, Р. Рабонӣ // Мутолиоти улуми иҷтимоӣ Эрон. – 2007. – №5.
– С.20-37.
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гуфтору рафтори онон бо якдигар, созгорӣ ва носозгории байни падару
модар, хулоса ҳар он чи дар муҳити хонавода ва оила мегузарад, нахустин
ва давомтарин осорро дар кӯдак ба ҷо мегузораду шахсияти кӯдакро
поягузорӣ мекунад. Хонаводае, ки аз оромишу осоиш ва аз вазъияти хубе
бархӯрдор буда, сохтумони зисти кӯдак солим бошад, ин солимӣ маҳфуз
мемонаду ҳатто такмил мешавад. Агар муҳити оилавӣ солим набошад, дар
ин гуна хонавода, то ҳадди имкон ислоҳ мешавад. Агар муҳити хонавода
номуносиб бошад, сабаб мешавад, ки кӯдак таодули зисти худро аз даст
бидиҳад. Пас навзодон, ки аз ҳайси ирсияту фитрат бо ҳам фарқ доранд, бар
асари ихтилофи муҳитҳое, ки дар онҳо инкишофу тарбият меёбанд фарқҳои
бештаре пайдо мекунанд. Хулоса, муҳити хонаводагӣ ва рафтори кӯдак дар
хурдсолӣ бо падару модараш ва дигар афроди хонавода махсусан дар
аввалҳои солҳои зиндагиаш бар тибқи қонунҳои равонӣ, мисли тақлиду
талқинпазирӣ дар тану равони кӯдак асари зиёде мегузорад. Мумкин аст дар
ӯ сифатҳоеро ташаккул диҳад, ки то охири умраш он сифат аз ӯ ҷудо
нашавад. Баъд аз он муҳитҳои гуногун, монанди мактабу донишгоҳ, шуғлу
ҳизбҳои сиёсӣ ва маҳфилҳои илмӣ ва дигар низ ба тағйири шахсият таъсири
зиёд мегузоранд.266
Ду масъалаи асосӣ дар ин баҳс вуҷуд дорад, ки то ҳол ҷавоби дақиқ
пайдо накарда ва он ин аст, ки кадом сифат ва хусусият ирсӣ ва фитрӣ аст ва
кадом аз он сифоту хусусиёт аз роҳи муҳиту тарбият ба даст меояд. Мисли
қаду қомат, ҳушу заковат, шарму ҳаё ва дигар сифатҳо оё ба ирсият иртибот
дорад ва ё ба муҳити табиат, ё ба ҳарду?
Масъалаи дигар ин аст, ки оё саҳми ирсияту фитрат дар ба вуҷуд
омадани шахсият бештар аст, ё саҳми муҳити табиату тарбият. Дар ин
масъала донишмандон ихтилофи назар доранд. Баъзе донишмандон ақида
доранд, ки ҳама чиз бахшиши табиат аст ва истеъдодҳои одамӣ ҳангоми

Каримӣ, Ю. Равоншиносии шахсият [Матн] / Ю. Каримӣ. – Теҳрон: Муасисаи нашр ва
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таваллуд, дар ҳақиқат, созандаи шахсияти ӯ аст. Аммо баъзеҳо мегӯянд, ки
одамӣ ҳангоми таваллуд монанди моддае бе сурат аст. Ин тарбият аст, ки ба
ӯ сурати матлуб медиҳад, бинобар ин тарбият аст, ки таъсир ва аҳаммият
дорад.267
Донишмандоне, ки ба таъсир ва аҳамияти ҳар ду омил, ирсият ва муҳит
бовар доранд ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд. Ҷамъе аҳамияти бештареро ба
ирсият медиҳанд ва гурӯҳи дигар бар таъсири муҳит таъкид мекунанд.
Гурӯҳи аввалро метавон донишмандони бадбин, ки башарро фитран бад
медонанд ва муҳит ва тарбиятро дар ӯ камтаъсир ё қариб бетаъсир
мепиндоранд. Мишел Экем де Монтен мутафаккир ва донишманди
фаронсавӣ(1533-1592) ва Томас Гоббс файласуфи Англис (1588-1679) аз ин
ҷумлаанд. Аз намояндагони гурӯҳи дувум, ки ба таъсири фаровони муҳит ва
тарбият муътақиданд, метавон Ҷон Лок файласуфи машҳури англисро
(1632-1704) ном бурд.268
Дар ҳақиқат, таъйину мушаххас кардани саҳми фитрат ва ё муҳит кори
хеле душвор буда, донишмандони қадиму ҷадид хеле зиёд дар ин бора
баҳсҳое кардаанд. Аз ҷумла, дар адабиёти Машриқзамин ин баҳсҳо ин
баҳсҳо мушоҳида мешавад.269 Дар ашъори Саъдии Шерозӣ низ ин мавзуъ
матраҳ шуда:
Оқибат гургзода гург шавад,
Гарчӣ бо одамӣ бузург шавад.270
Тарбият ноаҳлро чун гирдакон дар гунбад аст,
Партави хубон нагирад, ҳар ки бунёдаш бад аст.271
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Замини шӯра, сунбул бар наёрад,
Дар ӯ тухми амал зоеъ магардон.272
Дар баёни аҳамияти муҳит ва тарбият ҳам матолиби бисёре гуфта ва
навишта шуда аст. Зигмунд Фрейд эътиқод дорад, ки поя ва асоси
инкишофи шахсияти инсон дар замони кӯдакӣ, махсусан дар панҷ соли
аввали зиндагӣ, гузошта мешавад.273 Аз он пас бештар ҳамин инкишофи
аввалин аст, ки шукуфта мешавад. Фрейд барои муҳити хонавода ва оила
таъсири зиёде қоил аст, вале ба таъсири ҷомеа арзиши камтар медиҳад.
Аммо шогирд ва ҳамкору дусти ӯ Алфред Адлер равоншиноси утришӣ
(1870-1937) аввалин касе буд, ки назарияҳои устодаш Фрейдро нақд кард.
Вай мегӯяд, ки ҳаракатдиҳандаи одамӣ дар дараҷаи аввал омили иҷтимоӣ
аст, на ғариза, ки Фрейд мегуфт.274 Одамӣ дар ҳар ҷомеае, ки зиндагӣ
мекунад ва парвариш меёбад, шахсияташ ранги махсуси он ҷомеаро ба худ
мегирад. Одамӣ пеш аз ҳар чиз мавҷуди иҷтимоӣ аст на мавҷуди ҷинсӣ,
чуноне ки Фрейд қоил аст. 275
Ба назари мо, ҳам муҳит ва ҳам ирсият дар таъйини шахсияти афрод
нақш доранд. Ҳар фард бо маҷмӯае аз қобилиятҳову зарфиятҳо барои пайдо
кардани шахсияти хос ба дунё меояд. Аммо ин муҳити ӯ аст, ки ин
қобилиятҳо ва зарфиятҳо ба чӣ шакле шукуфо шуда, ба зуҳур мерасанд
муайян мекунад ва дар охир баробарии ин ду омил шахсияти хосеро дар
фард поярезӣ мекунад.
Иртиботи танготанги инсон бо муҳит сабаб шуда, ки муҳит ба нишонаи
як меҳвари асосӣ дар шаклгирии рафтори инсон дахолат намояд ва дар
шаклгирии шахсияти инсон нақши таъйинкунанда дошта бошад. Ин дар
ҳолест, ки муҳит сабаби зербино дар пайдоишу такомули табиату ахлоқи
Шерозӣ Саъдӣ. Гулистони Саъдӣ [Матн]: ҳикояти шумораи чаҳорум / С. Шерозӣ. – Теҳрон:
Усва, 2011. – С.40.
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инсон ва таъсир бар рафтор метавонад бошад. Ин дидгоҳ падидаҳои
иҷтимоиро бо таваҷҷуҳ ба омилҳои табиӣ тафсир мекунанду зиндагии
иҷтимоиро тибқи минтақаҳои муҳит тақсим мекунанд. Равоншиносони
ғарбӣ низ омили муҳитро меҳвари асосии фард дониста. Меҳваре, ки инсон
аз он таъсир пазируфта, дар он таъсир мегузорад ва ин таъсиргузориҳову
таъсирпазириҳо рафтор ва ахлоқи вайро шакл медиҳад.276
Яке аз далелҳое, ки ҷомеа ва муҳит бар инсон таъсир мегузоранд, ин
аст, ки асосан шахсияти фард сохтаи ҷомеа аст, зеро фард дар пайдоишу
пойдорӣ, давому мондагорӣ ва дар инкишоф ёфтану

пешрафт кардан

муҳтоҷи ҷомеа аст. Фард ба сабаби омезиши падару модар ба вуҷуд меояд,
ки онҳо зиндагии муштараке доранд, ки бар тибқи фарҳанг ва низоми
арзишии мушаххасе бо ҳам будаанд ё хонавода ташкил кардаанд. Яъне, ба
вуҷуд омадани инсон тавассути ҷомеа сурат мегирад. Агар пас аз таваллуд
тифл ба ҳоли худ раҳо шавад ва ҷомеа, монанди падар, модар, наздикон ва
дигар афроди ҷомеа ниёзҳои табиӣ ӯро бароварда накунанд, наметавонад ба
зиндагӣ идома диҳад, ки онро пойдорӣ ва давом меноманд. Ин чунин, агар
аз дастовардҳову андӯхтаҳои илмию маънавии ҷомеа маҳрум бимонад,
қодир нест, ки роҳи инкишофу пешрафтро биёбад, ва онро ба камол расидан
донистаанд. Пас, ҷомеа таъсири зиёде бар инсон дорад.
Миёни ҷомеашиносон баҳсе матраҳ аст, ки асолат бо ҷомеа аст ё фарди
инсон, яъне оё ҷомеа бар фард асар мегузорад ва ӯро дигаргун месозад ё
фард бар ҷомеа. Ба ақидаи баъзе аз донишмандон, таъсири фард ва ҷомеа
бар якдигар ду тарафа аст. Яъне, мардум ду дастаанд; баъзе аз афрод
маърифату фаҳмашон аз сатҳи умуми мардум боло аст ва тавони
дигаргунсозии ҷомеаро доранд, вале баъзе фақат аз пайи маоши худ будаву
чандон маълумоте надоранд ва ҳамеша аз ҷомеа ранг мегиранд. Ба ин
маъно, ки онҳо ҳамеша таҳти таъсири ҷомеаанд. Пас, ҷомеа аз афроди қавӣ
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мутаассир асту дигар афрод аз ҷомеа, ҳарчанд ин қоидаи куллӣ ва доимӣ
нест,ва метавон гуфт, ки қоидаи аксарӣ аст.277
Инчунин дар байни ҷомеашиносон ва файласуфон баҳсе аст ба унвони
«асолат ва ё эътиборияти ҷомеа». Манзур аз ин баҳс ин аст, ки оё ҷомеа
асолат дорад ё не? Дар ин мавзӯъ ду дидгоҳ вуҷуд дорад. Гурӯҳе ба ин
боваранд, ки вуҷуди ҷомеае ҷудо аз афрод дар хориҷ нест ва гурӯҳе ба
вуҷуди ҷудогонаи он қоил шудаанд.
Абӯнасри Форобӣ яке аз донишмандоне мебошад, ки мухолифи вуҷуди
мустақили ҷомеа дар хориҷ аст. Ҷомеа ба назари ӯ, вуҷуди ҷудое надорад.
Ҳақиқат ва ҳуввияти ҷомеа падидаи ҷадиде ҷуз вуҷуди афроди он нест ва
ҷомеа маҷмӯае аз афрод аст, ки дар он бо ҳамкорӣ мекӯшанд. Наметавон
ҷомеаро монанди организми аъзои бадан тасаввур кард, зеро фарқи асосии
миёни организми бадан ва афроди ҷомеа дар он аст, ки афроди ҷомеа бо
огоҳӣ вазифаҳои худро анҷом медиҳад, дар ҳоле ки ҷисмҳои бадан идрок ва
шуур надоранд.278 Файласуфи англисӣ Томас Гоббс

ва Жан Жак Русо

файласуфи фаронсавӣ назари Форобиро дар ин замина пазируфтаанд.
Ба ақидаи Абӯҳомид Муҳаммад Ғазолӣ, ҷомеа аз афрод ташкил ёфта ва
ҳеҷ гуна истиқлоле надорад. Афрод ба сабаби изтироб ва иқтизои зиндагӣ ва
ниёзҳои моддӣ гирди ҳам омада, ҷомеаро падид овардаанд. Бинобар ин,
ҷомеа воқеияте ҷудо аз афрод надорад. Ҳамин назарияро Макс Вебер дар
андешаи иҷтимоии худ баргузидаанд.279
Дар муқобили ин назарияи андешмандоне ҳастанд, ки асолатро ба
ҷомеа дода, онро падидаи ҳақиқӣ донистаанд. Шояд Хоҷа Насриддини Тӯсӣ
аввалин файласуфе бошад, ки бо ошкоро аз асолат ва ҳақиқи будани ҷомеа
сухан гуфта, мафҳуми фалсафии асолатро вориди баҳси ҷомеашиносӣ
Омулӣ Ҷавод. Ҷомеа дар Қуръон [Матн] / Омулӣ Ҷавод. – Теҳрон: Маркази нашри Исро, 2000.
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кардааст. Ӯ муътақид аст, ки илми ҷомеашиносӣ дорои мавзӯъ, вижагӣ ва
қонуни хосе аст. Ӯ мегӯяд: «Ба ҳукми он ки ҳар муракаберо ҳукме ва
қонуне, хосият, осоре ва ҳайате бувад, ки ба он махсус бошад ва аҷзои ӯро
бо ӯ дар он мушорикат набувад, иҷтимои ашхоси инсониро низ аз рӯйи
таркиб ҳукме ва ҳайате ва хосияте бувад, ба хилофи он чи ки дар ҳар шахс
аз ашхос мавҷуд бувад».280Аз нигоҳи ӯ, ҷомеа муракабӣ ҳақиқӣ аст, ки аз
таркиби органикии аҷзо падид омада, дорои осори хосе аст, ки ба осори
афрод қобили дигаргунӣ ба онҳо нест. Ба ақидаи Фридрих Гегел, ҷомеа
воқеияти айнӣ дорад, ки аз афрод, комилан, ҷудо аст.281
Ибни Халдун дар «Муқаддима» матолиби фаровонеро ёдвар шуда, дар
бораи қонунҳои ҷомеа баҳсҳоеро матраҳ кардааст. Вай бо такя ба Арасту
ҷомеаро ба бӯстоне ташбеҳ кардааст, ки девори он давлат аст ва давлат
қудрате аст, ки ба он дастур ё суннат зинда мешавад ва дастур сиёсате аст,
ки салтанат онро иҷро мекунад ва салтанат ойине аст, ки сипоҳ онро ёрӣ
медиҳад ва сипоҳ ёроне бошанд, ки сарват онҳоро замонат мекунад ва
сарват рӯзие аст, ки мардум онро фароҳам меоваранд ва мардум касоне
ҳастанд, ки адл ва дод онҳоро нигоҳ медорад ва адл ва дод дар миёни
мардум иҷро мешавад, ки вуҷуди ҷаҳон ба он аст.282
Бо ин ки ӯ аз суннат ва қонунҳои иҷтимоӣ ба тафсил сухан гуфта аст,
аммо аз мабоҳиси он наметавон асолати ҷомеаро, чуноне ки баъзе аз
муътақидон ба асолат ва ҳақиқати ҷудогонаи ҷомеа ба ӯ нисбат додаанд,
истифода шавад.
Ибни Халдун дар чанд боби китоби «Муқаддима» дар бораи таъсири
муҳит бар рафтор шаклгирӣ ё шакл нагирифтани тамаддунҳо андешаҳои
ҷолибе дорад. Вай ақида дорад, ки тамаддун дар миёни бодиянишинони
араб, ки аз рафтори муносиб, ки лозимаи сохтани тамаддун аст, бархӯрдор
Тӯсӣ, Н. Ахлоқи носирӣ [Матн] / Н. Тӯсӣ. – Теҳрон: Сухан, 1996. – С.280.
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нестанд. «Онон (Яъне, арабҳои бодиянишин.-А.Ш.А) мардуми ваҳшӣ
ҳастанд, ки одатҳои ваҳшӣ ва ғайри тамаддунӣ дар онҳо мустаҳкам аст ва
сабаби ба вуҷуд омадани ахлоқ ва одатҳои хоси онҳо гашта, ки табиати
мухолиф бо «умрон» ва ҷомеа аст».283 Ибни Халдун ба таъсири муҳит дар
эҷоди санъат ва шукуфоии сарзаминҳо пардохта, мегӯяд, ки эҷоди санъат бо
биёбонгардӣ монандӣ надорад ва аъробе, ки дар биёбону саҳро зиндагӣ
мекунанд, решадортарин мардум дар саҳронишинӣ ҳастанд. Аммо мардуми
ғайри араби машриқ тавонотарини мардум ба тамаддун ҳастанд, зеро дар
умрон ва тамаддун решадор, аз биёбонгардӣ дуртаранд. Муҳит ончунон, ки
таъсири равшане бар ҷанбаҳои тамаддуни иҷтимоӣ дорад, таъсири корро
низ дар таквини шахсияти фард дорад.284
Муҳитҳо таъйинкунандаи рафтори иҷтимоии инсон аст. Ибни Халдун
ҷомеаро ба зиндагии бодиянишинӣ ва шаҳрнишинӣ тақсим кардааст.
Манзури Ибни Халдун аз зиндагии бодиянишинӣ зиндагии саҳронишинӣ,
чодарнишинӣ, деҳкадаҳои дур аз шаҳр деҳаҳои кӯчак аст. Муносибатҳои
бодиянишинон нишондиҳандаи он аст, ки муҳити ҷуғрофӣ нақши бисёр
таъйинкунанда дар рафтори инсон дорад, зеро дар муҳити бодиянишинӣ
васоити касби маош ва тақсими кор бисёр сода аст. Бештари шуғлҳо дар
кишоварзӣ ва чорводорӣ хулоса мешавад. Аз роҳи ин шуғлҳо онҳо ниёзҳои
зарурии худро бароварда месозанд ва таваҷҷуҳи камтаре ба осудагӣ ва
зиннатбахшӣ доранд. Ҳамин бетаваҷҷуҳӣ ба осудагӣ ва зиннатбахшӣ дар
зиндагӣ афродро шуҷоъ ва бепарво мекунад ва сабаб мешавад, ки эҳсоси
зиёде ба ҳамбастагӣ дошта бошанд.
Ибни Халдун дар ин маврид мегӯяд: «Бодиянишинон гурӯҳе аз
башаранд, ки барои ба даст овардани маоши табиӣ ба кишоварзӣ ва
парвариши чорпоён мепардозанду онҳо дар василаҳои зиндагӣ аз хурокӣ
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гирифта, то пӯшиданӣ ва маскан ва дигар ҳолат ва одат ба ҳамон миқдори
зарурӣ ва лозим иктифо мекунанд».285
Дар зиндагонии бодиянишинӣ муҳити зиндагӣ ба сурате аст, ки имкони
таҳия ва сохтани девор даври маҳали зиндагӣ вуҷуд надорад. Аз ҷиҳати
надоштани дарвоза онҳо ҳамеша мусаллаҳ буда, аз ҷон ва моли худ дифоъ
мекунанд. Гуё сарсахтӣ ва диловарӣ сиришти онон шуда аст ва ҳеҷ гоҳ тарс
ба худ роҳ намедиҳанд.286
Зиндагии шаҳрнишинӣ бар хилофи зиндагӣ дар бодия аст. Омили
таъйинкунандаи рафтор дар шаҳрҳо ин муҳити иҷтимоӣ аст ва омили
муҳити

ҷуғрофӣ

камтар

дида

мешавад.

Бар

хилофи

зиндагонии

бодиянишинӣ, ки он ҷо омили таъйинкунанда ин муҳити ҷуғрофӣ аст. Дар
шаҳр омили маҳдудкунандаи муҳити табиӣ дар зиндагӣ камтар дида
мешавад. Маҳдудиятҳои мавҷуд аз мушкилоти зиндагӣ дар шаҳр, ки
тавассути худи инсонҳо эҷод шуда, вуҷуд дорад. Равиши маишат дар шаҳр
ва бодия аз ҳам ҷудо аст. Дар шаҳр табиат ба тасхири инсон даромада аст.
Аз ин рӯ, ба касб кардани бисёре аз фанҳо кӯшиш кардаанд ва зеҳни худро
ба ҷустуҷӯӣ он фанҳо равона кардаанд. Дар ҳақиқат, мардуми бодиянишин
ва саҳронишин ба он чи табиат ба инсон медиҳад розӣ ва қонеанд ва ниёзе
ба андешидан ва боло бурдани сатҳи зиндагии худ надоранд, магар барои
заруриёти зиндагӣ. Вале дар шаҳр табиат чизеро ба таври мустақим дар
ихтиёри инсон қарор намедиҳад, балки инсон бо бакоргирии фикр ва
андеша табиатро ром ва тасхир карда, ниёзҳои ғайризарурии зебу зинати
худро аз он роҳ бароварда мекунад ва ин сабаб шуда, ки ахлоқи
шаҳрнишинон аз хайр ва некӣ дуртар аст. Онҳо баъзе корҳои худро ба
дигарон мехоҳанд бисупоранд ва равиши рафторашон бо рустоиён
мутафовит гардад.
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Ибни Халдун дар ин маврид мегӯяд: «Шаҳрнишинон аз ин ҷиҳат, ки
ҳамеша дар анвои лаззатҳо ва одатҳои зебу зиннат ва дар нозу неъмат
ғӯтаваранду ба дунё руй овардаанд, шаҳватҳои дунявиро пеша мегиранд.
Табиату сиришти онон бисёре аз ахлоқҳои паст ва бадӣ олуда шуда аст.
Ҳамон андоза, ки ахлоқҳои нописанд ва одатҳои зишт дар зоти онон нуфуз
ва собит ёфта аз равиш ва рафторҳои нек ва некуӣ дур шудаанд. Ба ҳадде ки
аз миёни онон сифати шарм ва ҳаё аз байн рафата аст. Мебинем, ки бисёре
аз онон дар маҷлису маҳфил ва дар миёни бузургтарони худ суханони зишт
ва дашномҳо ва калимаҳои дур аз ахлоқ ба забон меоваранд ва ҳеҷ шарм ва
ҳаё монеи онон намешавад. Зеро одати бад чунон онҳоро фаро гирифта аст,
ки дигар бе монеият метавонанд дар рафтору гуфтори худ аъмоли зиштро
анҷом диҳанд».287
Ибни Халдун дар мавриди ин ки хислати занон ва кӯдакон дар
шаҳрнишинон бисёр аст, мегӯяд: «Шаҳрнишинон бар бистари осоиш ва
оромиш оромида, ғарқи нозу неъмат ва зебоипарастӣ шуда, амри дифоъ аз
ҷон ва моли худро ба фармонраво ва ҳокиме вогузор кардаанд, ки тадбир ва
сиёсати ононро бар ӯҳда гирифта аст ва ба нигаҳбонону лашкариён такя
кардаанд. Ононро аз ҳар гуна дуздӣ ва ғорат ва зулм ҳимоят мекунанд. Ба
хотири ин, ки дар амн ва амон ҳастанду аз онҳо дигарон ҳимоят мекунанд ва
ҳеҷ ҷои тарсу ваҳшат аз ҳуҷуми дигарон вуҷуд надорад, ба ҳамин сабаб дар
ниҳояти ғуруру осудагӣ силоҳҳои худро дур мондаанд ва наслҳои онҳо ба
ин вазъият тарбият шудаву дар натиҷа, сифати занону кӯдакон дар онон
пайдо шудааст. Онҳо барои ҳимоят аз худ ҳеҷ гуна ба худашон эътимоде
надоранд. Ин сифат рафта-рафта чунон дар онҳо ҷойгир гардида, ки табиати
зотии онон гашта аст».288
Ибни Халдун рафторҳо ва ҳолатҳои равонии бодиянишинонро ситоиш
карда, бодиянишиниро маҷмааи хусусиятҳои ахлоқӣ ва равонӣ медонад, ки
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дар ташаккули тамаддуну шаҳрнишинӣ саҳми зиёде дошта, бархе аз ин
хусусиятҳо аз саломатии ҷисмӣ ва равонӣ, далерӣ ва покии ахлоқӣ
иборатанд. Ибни Халдун муътақид аст, ки бодиянишинон чун бо душворӣ
ва

сахтӣ маоши зиндагӣ фароҳам меоранд ва онҳо ба камғизоӣ одат

кардаанд, аз ин рӯ, аз саломатии ҷисмонӣ ва равонӣ бархӯрдоранд.
Зиёдаравӣ дар масрафи ғизоҳои гунонгун ҳам маризии бадан ва ҳам
кундзеҳниро ба вуҷуд меоварад. Ибни Халдун дар ин бора мегӯяд:
«Арабҳои биёбонгард, ки дар даштҳо ба ҳолати чодарнишинӣ дар
ҳаракатанд, онҳо ҳарчанд донагӣ худро аз дигар минтақаҳои дур фароҳам
месозанд, вале ин кор гоҳо ба хотири шароити душвор барои онон мисли
муроқибати сахти нигаҳбононии марзӣ ва аз сӯи дигар фақр ва нодорӣ ба
онон имкон намедиҳад, ки миқдори бисёре харидорӣ кунанд ва бинобар ин
маводи ғизоӣ монанди донагӣ аз ин роҳ ба даст овардаи худ ниёзҳои
зарурии онҳоро ҳам бар тараф намекунад, то чӣ расад ба ин ки ба василаи
онҳо дар осудагию осоиш ба сар баранд».289 Ӯ дар идома қайд мекунад, ки
...бодиянишинон бештари вақтҳо ба ҳамон шири ҳайвонот басанда
мекунанд. Ва ба беҳтарин сурат онҳоро ба ҷои гандум ба кор мебаранд ва бо
ҳамаи ин мебинем ин гурӯҳ, ки дар даштҳо ба вазъияти чодарнишинӣ ба сар
мебаранд ба хотири истифодаи донагву ғизоҳои гуногун аз лиҳози ҷисмию
ахлоқии шаҳрнишинҳо, ки дар осоиш зиндагӣ ҳастанд бартарӣ доранд. Ва аз
онҳо хушбахттару нисбати онҳо рангу рӯйи шодобтаре доранд ва аз ҷиҳати
ҷисмӣ низ солимтаранд ва андом ва қомати онҳо комилтар ва зеботар ва
ахлоқашон дуртар аз инҳироф аст ва ин чунин зеҳнашон барои фарогирии
донишҳо ва дарёфти маориф омода ва равшан аст.290
Ибни Халдун сабаби далерии саҳронишинонро фосилаи маконии онҳо
аз иҷтимооти бузург, надоштани муҳофиз, нигаҳбон ва боварии комил ба
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худ медонад ва чунин мегӯяд: «Бодиянишинон ба сабаби ҷудоӣ аз
иҷтимооти бузург ва танҳо зиндагӣ кардан дар маконҳои дур аз шаҳрҳо ва
инчунин, дур будан аз нерӯҳои муҳофизу нигаҳбон ва надоштани дарвозаву
деворҳо, ӯҳдадори дифоъ аз ҷону моли худ ҳастанд ва ин муҳофизатро ба
дигарон вогузор намекунанду ба ҳеҷ кас дар ин бора бовар надоранд. Аз ин
рӯ, ҳамеша мусаллаҳ мебошанд ва дар роҳҳо бо таваҷҷуҳи комил ба ҳама
тараф нигоҳ мекунанду нигаҳбони худ аз ҳар хатаре мебошанд. Онҳо аз
хобидану истироҳат кардан парҳез мекунанд, магар хоби андаке дар ҳамон
ҷойгоҳе, ки нишастаанд ва бар болои ҷиҳози шутурон ҳангоми мусофират.
Ҳамеша бо кунҷковии дақиқ ба ҳар садои оҳиста ва баланд, ки аз дур
мешунаванд, гӯш медиҳанду дар даштҳои хушк ва саҳроҳои ваҳшатнок бо
такя ба диловарӣ ва сарсахтӣ танҳо сафар мекунанд. Гуё ин, ки сахтию
диловарӣ сиришти онон гашта аст. Ҳамин, ки касе онҳоро ба ёрӣ ва кӯмак
биталабад, зуд ба сӯи он мераванд ва ҳеҷ гуна тарсе ба худ роҳ
намедиҳанд».291
Ибни Халдун бо ишора ба ду омили фитрӣ ва иҷтимоӣ ба баёни
саломатии нафс ва покии ахлоқи бодиянишинӣ мепардозад. Вай дар шарҳи
омили фитрӣ чунин далел меоварад, ки чун бодиянишинон дар зиндагии
сода маҷбур ба талоши тоқатфарсо дар касби маош ҳастанд, ба ҳамин хотир
замина барои парвариши ахлоқи нописанд ва майлҳои нораво ва хоҳишҳои
нафсонӣ дар онҳо фароҳам нест. Бо таваҷҷуҳ ба ин, ки инсон бар тибқи
фитрати аввалии худ, ки агар ба бадӣ рӯй овардаву ба он одат кунад он
ахлоқ дар ӯ реша мекунад ва агар ба некӣ рӯй оварад хислатҳои писандида
дар ӯ ба сурати малака ҷой мегиранд. Бодиянишинон аз аввал ба одатҳои
хуб парвариш ёфтаанд, ба хубӣ наздиктару ба хайр рағбати бештар
доранд.292 Ибни Халдун мегӯяд: «Бодиянишинон ба фитрати аввалин
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наздиктаранд ва аз хислатҳои бад, ки дар натиҷаи зиёд одати нописанд ва
зишт дар нафсҳо нақш мебандад дуртаранд».293
Ба назари Ибни Халдун, чун бодиянишинон аз таҷаммул дуранд,
хариду фурӯш дар миёни онҳо маҳдуд аст ва рафторҳои баду хислатҳои
нописанд дар миёни онҳо камтар дида мешавад. Фасод низ дар миёни онҳо
нисбат ба шаҳрнишинон камтар аст. Ба назари ӯ гирифтории бодиянишинон
дар муҳити сахту душвор ва талхии зиндагӣ дар биёбонҳову даштҳо ва
инчунин, беҳимоятӣ аз тарафи дигарон, сабаби ба вуҷуд омадани рӯҳияи
хашм мегардад. Ибни Халдун мегӯяд: «Хашм ва нотарсии бодиянишинон
беш аз нармии шаҳрнишинон буда аст».294
Ибни Халдун рафтору ҳолатҳои равонӣ ва зиндагии шаҳриро бо диққат
баён намуда ва намунаҳои зиёдеро дар китоби «Муқаддима»-аш баён
кардааст. Аз ҷумла, ба назари ӯ, шаҳват ва лаззатталабии шаҳрнишинон аз
таҷаммулпарастии

онҳо

аст.

Ибни

Халдун

таҷаммулпарастиро

аз

хусусиятҳои ҷудонашавандаи зиндагии шаҳрӣ дониста, онро омили баён
кунандаи бисёре аз хоҳишҳои ҷамъӣ ва рафторҳои иҷтимоӣ ба шумор
меоварад. Вай зиёдталабӣ ва ҳирсу тамаъро аз хусусиятҳои муштараки
ҷомеаи шаҳрӣ дониста аст. Аз он ҷо ки хоҳишҳои саркаш ҳар лаҳза зиёд
мегардад ва имкони посух додани онҳо аз роҳҳои саҳеҳ мумкин нест, дар ин
ҳолат шаҳрнишинҳо бо истифода аз равишҳои зиддиахлоқӣ ва равишҳои
ғайри саҳеҳ кӯшиш мекунанд, он ниёзҳои ғайризарурӣ ва таҷаммулиро
бароварда кунанд ва ба амалҳои ношоиста, монанди дуздӣ, фиреб, ҳила ва
найранг, қиморбозӣ, савгандшиканӣ ва қонуншиканӣ даст мезананд.295 Ибни
Халдун дар ин бора чунин мегӯяд: «Аммо фасоде, ки дар зоти ҳар яке аз
аҳолии шаҳр роҳ меёбад иборат аст аз ранҷ ва таҳаммули сахтиҳо, ки аз
роҳи амалҳои бад ва нописанд анҷом додаанд ва одат кардаанд ба он
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бадиҳо. Ин сифат ва хислатҳо сабаби дигаргун шудани ахлоқи онҳо гашта,
ба ҳамин сабаб, фисқ, шарорат, пастӣ, ҳилаварзӣ дар роҳи ба даст овардани
маош хоҳ аз роҳи саҳеҳ ва хоҳ аз роҳи ғайрисаҳеҳ зиёд мешавад ва нафси
инсон ба андешидан дар ин корҳо рафта ва тамоми ҳилаҳоро дар он ба кор
мебаранд. Ҳамчуноне

ки мебинем касоне бар дурӯғгӯию қиморбозӣ,

фиребкорию дуздӣ ва савгандшиканӣ дар хариду фурӯш рӯй меоваранд. Ба
сабаби бисёр шаҳватронӣ ва лаззатхоҳӣ ба роҳҳову шеваҳои фисқ ва
бадкорӣ ба ҷое мерасанд, ки ҳатто наздикону хешовандон аз дасти онҳо дар
амон намемонанд».296
Дар

бораи

рафторҳои

нописанд

ва

хислатҳои

фосиди

баъзе

шаҳрнишинон Ибни Халдун чунин ақида дорад, ки шаҳрнишинон ба далели
ин ки дар нозу неъмат ва таҷаммулпарастӣ гирифтор омадаанд ва доим дар
фикри зиёд шудани ниёзҳои ғайризурурӣ ҳастанд, онҳоро аз асли инсоният
ба дур месозад. Зеро фитрати аввалини инсонҳо бар пазириши рафторҳои
хуб ва писандида аст ва ин хислатҳои писандида бо зиёдталабӣ носозгор
аст. Замоне, ки дар зоти одам одатҳову сифатҳои бад ҷой гирад, аз хубиҳо
рӯй мегардонад ва ахлоқаш фосид мешавад. Ибни Халдун дар ин бора
чунин мегӯяд: « Шаҳрнишинон, аз ин рӯ ки ҳамеша дар нозу неъмату
лаззатталабӣ ва ба дунё рӯй овардаанд, шаҳватҳои дунявиро дар пеш
гирифтаанд, зот ва хислатҳои онҳо аз хубиҳо дур шуда, ба бадиҳо олуда
шуда асту ба ҳамон миқдор сифатҳои нописанду одатҳои бад дар зоти онон
ошкор шуда аст.
Заъфи диндорӣ дигаре аз хислатҳои шаҳрнишинон аст. Шаҳрнишинон
ба сабаби ғарқ шудан дар нозу неъмату таҷаммулоти зиёд аз арзишҳои
эътиқодӣ дур мешаванд ва боварии дини онҳо суст гардида нақши дин дар
шеваи зиндагиашон кам мешавад. Аз ин сабаб онҳо ба тарафи рафторҳо ва
ахлоқҳои нопок бештар ҷалб мешаванд. Ибни Халдун дар ин бора чунин
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мегӯяд: «Бояд донист, ки таъсири фаровони неъмат ва осоиши зиндагӣ дар
вазъи бадан ва ҳатто дар диндорӣ ва ибодат ҳам ошкор мешавад. Ҳамчуноне
ки мебинем, бодиянишинон ва ҳам шаҳрнишинон, ки дар сахтӣ зиндагӣ
мекунанду ба гуруснагӣ одат мекунанд ва аз шаҳватронию хушгузаронӣ
дуранд, нисбати касоне, ки дар нозу неъмат ғарқанд, диндортар ва ба
ибодати бештаре рӯй меоваранд. Мушоҳида мекунем аҳли дин дар
шаҳрҳову маконҳои пурҷамъият каманд, зеро дар миёни ҷамоатҳое, ки дар
гӯштхорӣ ва ғизоҳои рангоранг ва мағзи гандуми бе пӯсти он ифрот
мекунанд, ғафлату сангдилӣ зиёд мешавад ва ба ҳамин сабаб, обидону
зоҳидон аз миёни бодиянишинон бармехезанд, ки аз ҷиҳати ғизо дар сахтӣ
мебошанд».297
Кӯтоҳҳимматӣ

яке

аз

сифатҳои

баъзе

аз

шаҳрнишинон

аст.

Шаҳрнишиноне, ки бо нозу неъмат зиндагӣ мекунанд ва дар осоишу
роҳатанд ба худ ҳеҷ сахтӣ ва ранҷеро қабул накарда, ҳатто заҳмат ва сахтии
ҳимоят аз худро ба дигарон вогузор мекунанд ва наслҳои худро дар ин
вазъият тарбият мекунанд. Ибни Халдун дар ин бора мефармояд:
«Сифатҳое, ки аз шаҳрнишинон ба даст меояд, дар ҳақиқат, сифатҳои
нописанду номаъқуле аст, зеро инсонеро инсон метавон гуфт, ки битавонад
барои манфиати худ ва бартараф кардани зарар ва ин чунин барои боло
бурдани ахлоқи худ талош кунад ва дар ин роҳ қодир бошад. Дар ҳоле ки як
фарди шаҳрнишин тавоноие надорад ниёзмандиҳои худро худаш бартараф
кунанд ё ба ҷиҳати оромишталабӣ аз он нотавонанд, ё ба сабаби он ки дар
нозу неъмат ва таҷаммулпарастӣ тарбият шудаанд, ки ҳар дуи ин сифат
сифатҳои нописанд аст. Баъзеашон наметавонанд зарарҳо ва зулмҳое, ки ба
онҳо мерасад, аз худ дур кунанд, зеро сифати диловариро ба сабаби
таҷаммулпарастӣ ва тарс аз даст медиҳанд».298 Ин ба ин маъно аст, ки дар
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шаҳр ҳама кас фармонраво ва соҳибихтиёри кори худ нест, чун амироне, ки
ӯҳдадори корҳои мардум мебошанд, нисбат ба мардум гурӯҳи андаканд,
аммо зимоми идории мардумро дар даст доранд. Пас, агар ҳоким бо мардум
бо адл ва меҳрубонӣ рафтор кунад, ҳеҷ гоҳ амру наҳйи ӯ сабаби нороҳатии
мардум намешавад, тарсу буздилӣ аз байни мардум меравад, вале агар
ҳоким бо равиши зӯру таҳдид бар мардум ҳукумат кунад, дар ин сурат рӯҳи
сарсахтӣ ва диловарӣ шикаста ва ҳисси фурӯтанӣ ва пастӣ ба мардум ворид
мегардад ва мардум ранҷдида мегарданд.299
Тақлид яке аз сифоти шаҳрнишинон аст. Ба назари Ибни Халдун
тақлид замоне сурат мегирад, ки инсонҳои тақлидкунанда фикр мекунанд,
ки дигарон аз онон бартарӣ доранд ва агар ин фикри хато давом ёбад ба
эътиқод табдил мешавад ва дар тамоми одобу рафтор нуфуз мекунад. Ибни
Халдун дар ин бора чунин мефармояд: «Қавми мағлуб ҳамеша ошиқи
тақлид аз шиор, одоб, тарзи либос, мазҳаб ва дигар одатҳо ва русуми
миллати ғолиб аст. Зеро дар вуҷуди инсон ҳамеша эътиқод ба камол ва
бартарии қавми пирӯзе, ки миллати шикастхӯрдаро таслими худ созад,
ҳосил мешавад. Сарчашмаи ин эътиқод ё бузургдошт ва эҳтироми қавми
ғолиб дар вуҷуди мағлуб аст ва ё ба сабаби ин аст, ки миллати мағлуб дар
фармонбарии худ аз қавми пирӯз дучори иштибоҳ мешаваду ба ҷои он ки ин
итоатро натиҷаи ғалабаи табиии он қавм бидонанд, онро ба камолу
бартарии онон нисбат медиҳад. Ҳар гоҳ чунин пиндори ғалате ба қавми
мағлуб даст диҳад ва мудате бар он идома диҳад саранҷом ба эътиқод
мубаддал мешавад. Миллати шикастхӯрда пирӯзии ғалабаҷӯёнро аз асабият
ё қудрат ва диловарии онон намедонад, балки гумон мекунад ин ғалаба дар
асари одат ва русум ва шеваҳои зиндагии он қавм ҳосил омада аст ва боз
ҳам дар сабаби ғалаба иштибоҳ мекунад. Ин маврид низ ба ҳамон сурати
аввал бар мегардад ва ба ҳамин сабаб қавми мағлуб дар навъи либос ва

Ибни Халдун. Муқадима [Матн]: Иборат аз 2 ҷилд / Ибни Халдун; тарҷумаи П. Гунободӣ. –
Теҳрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 2012. – Ҷ.1. – С.236.
299

106

мазҳаб ва тарзи зиндагӣ аз қавми пирӯз тақлид мекунад. Ин хусусиятро
метавон дар муносибати миёни писарон ва падарон мулоҳиза кунем, ки чӣ
гуна писарон ҳамеша аз падарони худ тақлид мекунад ва худро бо онон
монанд месозанд ва маншаи ин ҷуз эътиқоди писарон ба камоли падарони
худ чизи дигаре нест. Ҳамчунин, ба ҳар кишвар ва шаҳре таваҷҷуҳ кунем,
мебинем, бештари мардуми онҳо аз тарзи либос ва рафтори нигаҳбонон ва
сипоҳиён тақлид мекунанд, чун ки онҳоро бар худ мусаллат медонанд».300
Муҳоҷират яке аз вижагиҳои муҳити табии инсон ба шумор меравад.301
Ибни

Халдун сабабҳои муҳоҷирати ҷамъиятҳо аз шаҳрҳои кучак ба

шаҳрҳои бузург ва сабабҳои муҳоҷират аз бодия ба шаҳрро мутафовит
дониста, сабабҳои гуногунеро барои муҳоҷират баён дошта аст. Навъи шуғл
ва пешрафти санъат дар шаҳрҳоро яке аз сабабҳои аслии муҳоҷират ба
шаҳрҳо дониста аст. Аз як тараф набудани кор ва талош баҳри ба даст
овардани рӯзӣ мардумро ба муҳоҷират водор мекунад. Вазъи зиндагии
бодиянишинон ба равише аст, ки қаноатпешаанд, вале равиши зиндагии
шаҳрнишинон чунин нест. Онҳо ба мароҳили беҳтар аз ҳадди зарурат,
монани корҳои таҷаммулӣ, васоили нозу неъмат ва камоли зиндагӣ низ
таваҷҷуҳ доранд. Пас, бодиянишинӣ ба манзалаи асл ва гаҳворае барои
шаҳрҳо ва тамаддун аст ва муқаддам бар шаҳрнишинӣ мебошад. Тундхуйӣ
ва хушунати бодиянишинӣ беш аз нармхуйии шаҳрнишинӣ буда аст. Аз
ҳамин

сабаб,

мебинем

шаҳрнишинӣ

ба

манзалаи

ҳадафе

барои

бодиянишинон аст, ки ба суйи он дар ҳаракатанд ва бо кӯшиш ва талоши
худ саранҷом аз бодиянишинӣ ба матлуби худ мерасанд. Вақте онҳо ба
фарохии маишат ва тавонгарӣ мерасанд, аз ин роҳ ба одатҳо ва расмҳои
таҷаммулхоҳӣ ва нозу неъмат ошно мешаванд ва он вақт ба оромиш ва
истиқрори зиндагӣ мутамоил мегарданд ва худро барои мунтақил шудан ба
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шаҳр омода мекунанд. Пас, мебинем, ки сабаби дигаре, ки бодиянишинон
равонаи шаҳрҳо шаванд, боло рафтани сатҳи даромад ва зиндагии онҳост.
Гурӯҳе аз бодиянишинон ба сабаби фақр ва ба умеди ин, ки дар шаҳр
зиндагии беҳтар дар интизори онҳост ба шаҳрнишинӣ гароиш пайдо
мекунанд.302
Албатта, Ибни Халдун ишора дошта аст, ки ҳамаи бодиянишинон ба
шаҳрнишинӣ даст намеёбанд, зеро гурӯҳе аз онон майл ба шаҳрнишинӣ
надоранду гурӯҳе низ имкони ҳузур дар ҷамъиятро намеёбанд ва дар ҳошия
қарор мегиранд. Ба хотири ин ки дар шаҳрҳои пурҷамъият бештари
мардуми он ҷо бо бозу неъмат ҳамроҳ буда, ба ниёзмандиҳои ғайризарурӣ
одат кардаанд, дар натиҷа, ин асбобҳои нозу неъмат бо арзиш гаштааст. Ба
хотири пурҷамъиятии шаҳрҳо нарх ва қимати ҷойи зист, об ва дигар
василаҳои зиндагӣ зиёд мешавад. Дар ҷамъияти анбуҳ қимати маводи ғизоӣ
ва асбоби рӯзгор нисбатан бештар аст. Харҷи сокинони шаҳрҳо зиёдтар
буда, барои бартараф кардани ниёзҳои хонаводаашон ба даромади хуб ниёз
доранд. Як фарди бодиянишин, ки даромади андаке дорад, наметавонад дар
шаҳрҳои бузург як шуғли беҳтар барои ба даст овардани мол ва сарват
фароҳам кунад. Ба ҳамин сабаб, зиндагӣ дар шаҳрҳои бузург душвор хоҳад
буд. Дар сурате ки аксари бодиянишинон метавонанд дар бодия ва ё
шаҳрҳои кӯчак бо музди андаке ниёзмандиҳои худро бароварда кунанд,.
Чун онҳо ҳануз одат ба таҷаммулпарастӣ накардааст. Пас, агар шахси
бодиянишин аз ҷойи худ ба шаҳрҳои пурҷамъият муҳоҷират кунад зуд
нотавон гашта, мумкин аст, ба расвоӣ бирасад. Магар касоне, ки дар бодия
сарвати зиёде касб карда, бо он сарват дар шаҳрҳои бузург, монанди дигар
шаҳрнишинон тавоноии зиндагиро доранд.303
Ӯ муътақид аст, ки ҳаракати табиии таърих, ҳаракат аз бодиянишинӣ ба
шаҳрнишинӣ аст, вале ҳаракати шаҳрнишинӣ ба бодиянишинӣ ғайритабиӣ
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аст, чун рифоҳ дар шаҳрҳо будаву зиндагии бодиянишинӣ ҳамроҳ бо
сахтист. Аз тарафи дигар бодиянишинон ниёз ба колоҳое доранд, ки дар
шаҳр сохта мешаванд. Ҳамзамон, шаҳрнишинон низ дар бартараф кардани
ниёзҳои таҷаммулӣ аз қабили муй, пӯст ва маводи хурокӣ бо бодиянишинон
иртибот барқарор мекунанд ва дар натиҷа, онҳо аз вазъи ҳамдигар бохабар
мешаванд.
Дигаре аз далоили аслии муҳоҷиратро Ибни Халдун ба ин сурат баён
дошта аст, ки агар мардум дар роҳи маоши худ кӯшиш накунанд ва даст аз
шуғлҳову корҳо бардоранд, бозорҳои хароб шуда, равнақи худро аз даст
медиҳанд ва аҳволи мардум бад мегардад. Мардум дар ҷустуҷӯи рӯзӣ аз он
сарзамин кӯч бармебанданд ва дар навоҳии дигар, ки берун аз қаламрави
фармонравоии он ноҳия аст, пароканда мешаванд ва дар натиҷа ҷамъияти он
ноҳия кам мешавад ва шаҳрҳои он аз сокинон холӣ мешавад.304
Ибни Халдун мегӯяд, ки бо табдил шудани бодиянишинӣ ба
шаҳрнишинӣ ва ташкили давлат, қавмгроӣ бо гузашти замон тағйир ёфта,
дар ниҳоят нобуд мешавад. Бо ташкили зиндагии шаҳрӣ, ки мулозим бо
якҷонишинию рифоҳ аст, қавмгароӣ коҳиш ёфта, аз байн меравад. Аз
тарафи дигар бар асоси дидгоҳи Ибни Халдун, муҳоҷират ба шаҳрҳо сабаби
бархӯрдории рифоҳи бештар мешавад ва ҳамин он таҳарруки иҷтимоиро
кам карда, нозу неъмат ва таҷаммулхоҳиро ҷойгузин мекунад. Вақте шаҳрҳо
нобуд шаванд, давлат низ аз байн меравад ва ба ҳамин хотир аст, ки Ибни
Халдун нигоҳи ислоҳӣ дошта, барои саҳеҳ ва солим мондани шаҳр ва
ҳокимият ба вазъияти ҷамъиятӣ таваҷҷуҳи хосе мекунад.
Ибни Халдун коҳиши тавлидро аз ҷиҳати равоншиносии иҷтимоӣ
мавриди барасӣ қарор дода, баён медорад, ки ҳар гоҳ миллате абзори
бегонагон қарор гирад ва ба онон вобаста шавад, навъе сустӣ дар ниҳоди
онҳо падид меояд, ки саранҷом ба ноумедӣ кашида мешавад ва дар натиҷа
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тавлид дар миёни онон рӯ ба заъф мениҳад. Қабилаҳо ва миллатҳое, ки
ғуломи бегонагон шудаанд, ҳамеша роҳи нобудшавиро, хоҳ нохоҳ, пеш
мегиранд ва ҷамъияти онҳо нуқсон меёбад ва то ҳадди нобудӣ мерасанд.305
Ибни Халдун эътиқод дошта аст, ки натиҷаи ҷунбишу кӯшиши афроди
ҷомеаҳо ба омода шудани васоил ва имконоти ободӣ сабаб мешавад. Ин дар
замоне сурат мегирад, ки давлатҳо бо мардум ҳамроҳ ҳастанд ва
хушрафторӣ бо раиятро аз даст надодаанд. Кӯшишу талоши дар ба даст
овардани ободӣ натиҷаи густариши ҷомеа мешавад ва дар ҳамин иртибот,
тавлиди мардум меафзояд. Дар ҷои дигар баён дошта аст, ки вақте таҷовуз
ва ситамгарӣ бар раиятҳо шуд, камбуд ва нуқсони иҷтимоӣ пас аз рӯзгори
дароз падид меояд. Аз ин руй, ки умури табиӣ ҳамеша оҳиста-оҳиста ва ба
мурури замон рӯй медиҳад, пас қаҳтӣ ва гуруснагӣ ва пас аз он маргу мир
рӯй медиҳад ва тавлид коста мешавад.306
Ибни Халдун сабаби маргро бештар дар бемориҳои сироятдор,
қаҳтизадагӣ, ҷангҳо ва ҳараҷу мараҷҳои иҷтимоӣ дониста, баён дошта аст,
ки яке аз сабабҳои қаҳтӣ фасод, ҳараҷу мараҷ дар ҷомеаҳои бузург ва ҳавои
фосид аст. Зеро ҳавои шаҳрҳои пурҷамъият бо маводи гандида омехта
мешавад ва ҳаргоҳ ҳаво, ки ба манзалаи ғизои рӯҳӣ аст ва ҳамвора онро
нафас мекашанд фосид шавад, ба мизоҷи инсон роҳ меёбад ва оҳистаоҳиста инсонҳоро бемор карда ба ҳалокат мерасонанд.307
Ба ақидаи Ибин Халдун олудагии ҳаво яке аз масъалҳое аст, ки бояд
ҳокимон ба он таваҷҷуҳ кунанд. Ба назари ӯ, дар натиҷаи тавсеаи ҷомеа ва
афзоиши ҷамъият ҳаво фосид мешавад. Зеро ҳавои шаҳри пурҷамъият бо
маводи гандида ва рутубати фосид омехта мешавад ва ҳар гоҳ ҳаво фосид
шавад, сабаби маризиҳо мегардад. Ба ҳамин хотир, собит шуда аст, ки бояд
ҷомеҳо ва манотиқи маскунӣ ба ҳавои озод пайваста бошад, то ҳавои тоза,
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он чиро ки аз фасод ва гандида падид меояд аз миён бибарад ва ҳавои солим
ва саҳеҳ дохили шаҳр шавад.308
Пас Ибни Халдун барои ба вуҷуд омадани шаҳрҳои беҳтар ва солим
тарҳеро пешниҳод кардааст. Ӯ эътиқод дорад, ки баъзе аз шаҳрҳо
камбудиҳои зиёде доранд ва барои аз байн бурдани ин камбудӣ бояд баъзе
аз корҳоро риоят кард. Аввал, бояд шаҳрҳоро канори оби дарёҳо бино кард.
Зеро наздик будани об ба шаҳр ниёзмандиҳои мардуми шаҳрро бартараф
мекунад, чун об яке аз заруриёти зиндагӣ аст. Дувум, бояд шаҳрҳо бо
даштҳо ва маконҳое, ки дорои ҳавои тоза аст, пайваста бошад, то ҳавои
гандида ва фосид бо сабаби якҷоя шудан бо ҳавои тоза аз байн бираванд ва
ҳавои солим дохили шаҳрҳо шавад. Яке аз сабабҳои бештар будани марг дар
шаҳрҳои пурҷамъият нисбат ба камҷамъият дар ҳамин аст.309 Сеюм шаҳр
бояд дарахтони бисёр дошта бошад, то ҳам манбаи сӯхти онҳо ва ҳам
масолеҳи сохтумонҳо, монанди дару тиреза таъмин шавад. Чаҳорум, яке аз
хусусиятҳои асосии шаҳрҳо дар асри нав вуҷуди санъат ва технология аст.
Ибни Халдун вуҷуди масолеҳро аз хусусиятҳои шаҳрҳои асри худ ва шаҳри
муносиб медонад: «Биноҳое, ки арабҳо бино мекунанд, ба ҷуз мавридҳои
хеле кам, ба суръат ба вайрона мубадал мешавад ва сабаби он бодиянишинӣ
ва дур будани онҳо аз санъат ва масолеҳи беҳтар аст ва ба ҳамин хотир,
биноҳоро устувор намесозанд.310
Ончи аз навиштаҳои Ибни Халдун бар меояд, ин аст, ки вай дар
ҳасрати ҷомеаи бодиянишинӣ аст. Хусусиёт ва вижагиҳое, ки барои
бодиянишинон дар назар дорад, нишон медиҳад, ки ҷомеаи бодиянишинӣ
дар меҳвари инсоният қорор дорад ва аз ин ҷомеа пешрафт ва тарақии
ҷомеаи шаҳрнишинӣ шакл мегирад. Ибни Халдун бодиянишиниро
муқаддам бар тамаддун ва шаҳрнишинӣ медонад. Он чи Ибни Халдун беш
Ибни Халдун. Муқадима [Матн]: Иборат аз 2 ҷилд / Ибни Халдун; тарҷумаи П. Гунободӣ. –
Теҳрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 2012. – Ҷ.1. – С.588.
309
Ҳамон ҷо. – Ҷ.1. – С.589.
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Ҳамон ҷо. – Ҷ.2. – С.709.
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аз ҳад бар он таъкид меварзад ва ба он далел ҳам ҷомеаи бодиянишиниро
ситоиш мекунад ин аст, ки бодиянишинон ба лозимаи табиат ва муҳити
ҷуғрофӣ аз таҷаммулпарастӣ маҳрум, ғарқ шудан дар навъҳои лаззатҳову
шаҳватҳо ва ба хусус ғизоҳои гуногуну рангоран маҳрум ҳастанд ва ин
хусусиятҳо сабаб шуда аст, ки ин ҷомеа ба фитрати инсонӣ наздик бошад.311
Аммо бо таваҷҷуҳ ба матолиби матраҳ шуда дар бораи шаҳрнишинӣ аз
тарафи Ибни Халдун метавон чунин натиҷагирӣ намуд, ки ӯ ҳамеша бо
диди бадбинона ба шаҳр нигаристааст ва аз оғоз то поёни китоби
«Муқаддима» борҳо шаҳрнишинонро мадҳ карда аст. Бо мутолиаи баҳсҳои
дар боби шаҳрнишинӣ ба ин хулоса расидан мумкин аст, ки Ибни Халдун
дар паи умумият додани фарзияи худ дар бораи шаҳрнишинӣ кӯшиш
намудааст, то хислатҳои манфии ҷомеаи мазкурро бе таваҷҷуҳ аз навъ,
мавқеият, макон, андоза ва шароити замон нишон диҳад. Ба ҳамин хотир,
дар заминаи чигунагии пайдо шудани шаҳрҳо хоҳишҳои одамиро ба унвони
аслитарин ҳадаф дар назар гирифтааст.
Аммо боиси зикр аст, ки нафс ва хостаҳои одамӣ дар шаклгирии
шаҳрҳо асл ва асосе надорад ва омилҳои дигаре метавонад дар он дахолат
дошта бошад. Дигаре аз мафҳумҳое, ки Ибни Халдун ба кӯмаки он шаҳрро
мавриди танқид қарор медиҳад, ин фарҳанг ва ахлоқиёти ҳоким бар муҳити
шаҳрӣ аст. Вай борҳо дар ин замина ба шаклҳои гуногун ин масъаларо
ёдоварӣ мекунад, ки инсони деҳотӣ ба маҳзи ин ки дар шаҳр сукунат
мекунад, ахлоқ ва одоби зиндагӣ ва фарҳанги ӯ дигаргун мегардад. Ӯ
шахсияти пешинаи худро аз даст медиҳаду дорои сифатҳое мешавад, ки дар
ниҳоят ӯро ба сӯйи гумроҳӣ ва нобудӣ пеш мебарад. Аммо метавон гуфт, ки
чунин амре дар тамоми шаҳрҳо ба сурати ом вуҷуд надорад ва дар ҳақиқат,
наметовон чунин иддао дошт, ки тамоми афроди шаҳр дорои сифатҳои хубу
ва бофарҳанг дар замоне будаанд, аммо онҳоро дар шаҳр аз даст додаанд.

Алимардон, М. Ибни Халдун ва ахлоқи шаҳрнишинӣ [Матн] / М. Алимардон // Китоби нақд. –
Теҳрон, 2005. – №30. – С.218-241.
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Инчунин дуруст нест, ки тамоми афроде, ки дар шаҳр зиндагӣ мекунанд,
инсонҳои фосид ҳастанд.
Хулоса, яке аз муҳимтарин назарияҳои Ибни Халдун дар мавзӯи
таъсири муҳит ба сифатҳои иҷтимоии инсон ин баҳс аз миқдори ҷамъият ва
таъсири ҷамъият бар муҳити табиат, олудагӣ ва покии ҳавову табиат аст.
Назарияпардозони ҷамъиятӣ ба ин масъалаи муҳим таваҷҷуҳ кардаанд. Ҳаво
яке аз панҷ унсури асосӣ ва зарурӣ барои идомаи ҳаёти инсон аст, ки
мутафаккироне ҳамчун Ибни Халдун бо нигоҳи ҷамъиятӣ ба он таваҷҷуҳ
карда аст. Тавсеаи санъат ва рушди ҷамъият, нигаронии асосӣ дар бораи
сарчашмаҳои табиӣ ва муҳити зист эҷод карда аст. Ибни Халдун аз таъсири
афзоиш ё коҳиши ҷамъият бар олудагӣ ё тозагии ҳаво сухан мегӯяд. Дар
ҷамъиятшиносии муосир, муҳити табиати солим ба маънои воқеӣ фақат дар
ҳаво, об, замин ва гиёҳон хулоса намешавад. Балки муҳити табиати солим
омилҳои бисёри дигареро низ дар бар мегирад. Аз он ҷумла метавон ба ҷои
зисти муносиб, фароғат ва оромиши рӯҳӣ, хонавода бо теъдоди матлуби
фарзандон, шуғли муносиб ишора кард. Аз назари донишмандони муосир
муҳити табиат ва олудагиҳои табиат аз мушкилоте аст, ки башар дар
нигоҳдоштан ва коҳиши он нотавон бошад. Чун мушкили табиат дар дунёи
пешрафта ва санъатӣ баргирифта аз техналогияҳои пешрафта аст. Метавон
аз роҳҳои гуногун ин мушкилотро аз байн бурд. Яъне, ҳамкорӣ ва ҳамёрӣ
миёни мардум ва шаҳрвандон дар канори ниҳодҳои давлатӣ, навидбахши
дастёбӣ ба муҳити табиати солим хоҳад буд. Ибни Халдун тарафдори ҳадди
миёнаи ҷамъият аст. Аз назари ҷамъиятшиносӣ, ҷамъияти муносиб иборат
аст аз эҷоди беҳтарин шакл аз баробарвазнӣ байни ҷамъият. Ба ақидаи баъзе
аз донишмандон, зиёдии ҷамъият ва камии ҷамъият хатар дорад. Ибни
Халун дар замони худ ба зиёнҳои зиёдӣ ва камии ҷамъият, масъалаи
олудагии ҳаво таваҷҷуҳ намуда, дар ин баҳсҳо миқдори матлуби ҷамъиятро
матраҳ карда, аммо барои он рақами мушаххасро баён накардааст. Ба
хотири ин, ки имконоти табиӣ ва иқтисодии кишварҳо мутафовит аст,
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миқдори муносиби ҷамъият аз кишваре ба кишвари дигар яксон нахоҳад
буд. Ба таври куллӣ, миқдори матлуби ҷамъият барои кишвари мушаххас,
шумори мардуме аст, ки бо дар назар гирифтани имконоти табиӣ ва моддӣ
ва фарҳангии он кишвар битавонад дар вазъияти матлуб зиндагӣ кунанд.
Пас Ибни Халдун

дар баёни таъсири вижагиҳои муҳити табиӣ ба

ташаккули сифатҳои иҷтимоии инсон заҳматҳои зиёде кашида аст ва
тавонистааст, тасвири гӯёе аз ҷомеаи худро нишон диҳад. Бар муҳаққиқи
имрӯза лозим аст, ҳар мавзӯеро дар замон ва макони худ мавриди баррасӣ
ва арзёбӣ қарор диҳад. Аз ин дидгоҳ, Ибни Халдунро метавон ба унвони
пешгоми назарияпардозӣ дар заминаи масъалаҳои шаҳрдорӣ ва ҳамчунин
ҷомеашиноси шаҳрӣ донист.
2.3 Идомати минбаъдаи равиши табиатгароии Ибни Халдун дар
таҳлили ташаккули сифатҳои иҷтимоии инсон
Таъсири омилҳои ҷуғрофӣ бар ҷисми инсон, чӣ аз ҷиҳати таъсир дар
саломатӣ ва чӣ аз ҷиҳати сар задани бемориҳо, аз замонҳои қадим бар
донишмандони табиатгаро ва пизишкон каму беш маълум буда аст. Аммо
пурсиши муҳиме, ки ҳамеша дар илми ахлоқ ва дигар илмҳо матраҳ буда, он
аст, ки таъсири омилҳои ҷуғрофӣ бар сифати иҷтимоии инсон, то чӣ андоза
аст. Имрӯзҳо бо густариши мактабҳои табиатгароӣ баъзе аз донишмандон
талош кардаанд, ки бо дар назар гирифтани қонуни нисбиятгароёна
фарқияти фарҳангиро дар гуногунии заминаҳои иқлимӣ ва табиӣ тафсир
намоянд.
Яке аз мавзӯъҳое, ки Ибни Халдун дар «Муқаддима»-аш ба он
таваҷҷуҳи хосса дошта, таъсири омилҳои ҷуғрофӣ дар ташаккули сифатҳои
иҷтимоии инсон аст. Таъсири муҳити ҷуғрофӣ дар шаклгирии рафторҳои
гурӯҳҳои мухталифи инсонӣ назаррас аст. Ба ҳамин хотир, ҷомеаҳои инсонӣ
мухталиф мешаванд ва сабаби ин ихтилоф аз он ҷиҳат аст, ки инсонҳо дар
як муҳити ҷуғрофӣ зиндагӣ намекунанд, балки дар рӯи замин пароканда
ҳастанд, хок, ҳаво ва муҳити табиати онҳо яксон нест. Аз ин ҷиҳат, чеҳраҳо,
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шакл ва андозаи андоми ҷисм, роҳу равиши зиндагӣ ва ҳатто роҳҳои ба даст
овардани маоши онҳо аз якдигар фарқ мекунад.
Пеш аз он ки дар бораи таъсири табиат ба сифатҳои иҷтимоии инсонҳо
аз нигоҳи Ибни Халдун таҳлил шавад, назарияҳои донишмандони ин соҳа
дар ин мавзӯъ бояд дониста шавад. Донистани назароти донишмандони ин
соҳа бар фаҳм ва дарки бештари назариёти Ибни Халдун дар бораи нақш ва
таъсири омилҳои ҷуғрофӣ дар таҳлили ташаккули сифатҳои иҷтимоии
инсон кӯмак мекунад. Инчунин, бояд донист, ки дар таърихи тафаккури
башар таъсирпазирии ояндагон аз пешиниёни худ як асли куҳан маҳсуб
мешавад. Бо ин ки асари Ибни Халдун аз асолат ва тозагии хосе бархурдор
аст, афкору андешаи Ибни Халдунро бе иртибот бо назарияҳои
донишмандони пешин наметавон тасаввур кард.
Маҷмӯи баҳсҳо дар мавзӯи оё табиат бар сифатҳои иҷтимоии инсонҳо
таъсир дорадро метавон дар се мактаб ҷамъ намуд. 1. Мактаби иродаи озод.
2. Мактаби ҷабргароӣ.312 3. Мактаби имконгароӣ.313
Мактаби экзистенсиализм мактаби иродаи озод аст, ки он ба шиддат
ҷабргароиро рад мекунад. Экзистенсиализм ба озодии инсон дар
амалкардҳояш ва озодии ӯ аз ҳар навъ қонуне, чӣ қонунҳои табиӣ ва чӣ
қонунҳои дигар муътақид аст. Дар ҳақиқат, инсон масъули он чизе аст, ки
ҳаст, яъне худро халқ мекунад. Дар ин мактаб интихоб бо худи инсон аст.
Жан Пол

Сартр яке аз намояндагони мактаби экзистенсиализм мегӯяд:

«Агар ба ростӣ бипазирем, ки вуҷуд муқаддам бар моҳият аст, дигар ҳеҷ гоҳ
наметавон бо тавассул ва даст ба доман шудан ба табиат, инсони худодод ва
инсони ақибмондаро баён кард. Яъне, ҷабри табиат вуҷуд надорад. Башар
озод аст, башар озодӣ дорад. Экзистенсиализм ба қудрати отифа ва шаҳват
эътиқод надорад. Ин мактаб ҳеҷ гоҳ ақида надорад, ки отифаҳо ба монанди
сел ҳастанд, ки башарро ба сурати ҷабр ба сӯи баъзе корҳо меронад ва дар
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натиҷа сабаби аз байн бурдани масъулият ва вазифаи ӯ шавад. Ба ақидаи ин
донишманд, башар масъули отифа ва шаҳватҳо ва тамоми амалҳои худ
аст.314
Ҳамчунин, Сартр эътиқод дорад, ки шахси заиф ва оҷиз масъули
оҷизии худ аст ва ин ба сабаби ирсӣ ё ба сабаби таъсири муҳит ва ҷомеа ва
ҷабри ҷисмӣ ва рӯҳӣ намебошад.315 Ончи дар ин мактаб ба он таъкид
мешавад таваҷҷуҳ ба ихтиёри одамӣ аст. Ин сухан, ки башар озод аст, ба ин
маъноаст, ки худи одамӣ метавонад ва бояд дар сарнавишти худ таъсир
бигузорад. Агар дар сарнавишт ва зиндагӣ камбудӣ пеш ояд ин гуноҳи худи
мо аст, на гуноҳи омилҳо ва қонунҳои табиат.
Дувумин мактаб мактаби ҷабргароӣ аст. Ҷабри муҳити табиат назарияе
аст, ки дар он шароити муҳити табиат асоси қонуни сабабият маҳсуб
мешавад. Яъне муҳит ба фаъолиятҳо ва тасмимгириҳои зиндагии инсон
муссалат аст.316 Вақте сӯҳбат аз дигаргунии ахлоқ ва фарҳанг дар байни
инсонҳо ба миён меояд, яке аз посухҳо ин робитаи сабабияти бисёр қавӣ
байни сифатҳои инсонҳо ва шароити ҷуғрофӣ ва муҳити табиӣ аст.
Мутафаккироне ҳамчун Фридрих Ратсел, Эллен Черчилл Семпл, Элсуорт
Хантингтон ва Монтескёро метавон пайравони ин мактаб донист.
Дар мавзӯи таъсири омилҳои табиат, яъне ҷуғрофӣ дар ташаккули
сифатҳои иҷтимоии инсон дар асри нуздаҳум аз сӯи теъдоде аз
ҷуғрофидонони маъруф, монанди Фридрих Ратсел (1844-1904) зистшиноси
кишвари Олмон ва Эллен Черчилл Семпл (1863-1932) ҷуғрофидони
Америка ва дигарон мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифт ва барои муддате ба
унвони фикри ҳоким дар матнҳои ҷуғрофии ҷаҳон, афкори ҷуғрофидононро
ба худ машғул дошт ва истеъмори Ғарб низ дар ростои тавҷеҳи аҳдофи
сиёсии худ барои вусъатталабӣ дар ҷаҳон аз он истифода карданд. Эллен
Сартр, Ж.П. Экзистенциализм ва асолати башар [Матн] / Ж.П. Сартр; тарҷумаи И. Муҳсинӣ. –
Теҳрон: Нилуфар, 2011. – С.40-41.
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Шакуйӣ, Ҳ. Андешаҳои нав дар фалсафаи ҷуғрофиё[Матн] / Ҳ. Шакуйӣ. – Теҳрон: Муасисаи
Ҷуғрофиёӣ ва гитошиносӣ, 2005. – С.234.
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Черчилл Семпл ақида дошт, ки табиат, шаклгирӣ ва суратдиҳии инсон ва
фаъолиятҳои ӯро муайян карда аст.317 Ӯ рӯҳия ва афкори иҷтимоии башарро
мутаассир аз муҳити ҷуғрофии онон медонист ва ҳатто шаклгирии андешаи
якахудоӣ дар саҳро ва рӯҳияи мубориза бо бекорӣ дар маслаки Буддоро ба
маконҳои гарм ва мартуби Ҳимолойро ба шароити табиӣ ва ҷуғрофии он
муртабит мекард.318
Ин

ҷуғрофидони Амрикоӣ дар баёни таъсири муҳит менависад:

«Инсон зодаи замин аст».319 Албатта ин ба он маъно нест, ки инсонро ба
монанди тифли замин ба шумор оварем, балки назараш он аст, ки замин
созандаи инсон аст. Замин ба инсон ғизо медиҳад, вуҷуди ӯро месозад ва
фаъолиятҳои вайро дар қолаби муҳит ташаккул медиҳад ва афкор ва
андешаҳои ӯро вобаста ба муҳиташ шакл медиҳад. Ба ақидаи ӯ, муҳит
созандаи навъи хосе аз мазҳаб ва дин аст. Яъне, дар сарзаминҳои якнавохт
ва саҳроҳои қумзор ва гиёҳони якранг динҳои тавҳидӣ ба вуҷуд омадаанд. Ӯ
мегӯяд, агар Буддо дар сарзамини гарм ва рутубатнок зода намешуд, ҳеҷ гоҳ
ӯ чунин мубориза намекард.320
Элсуорт Хантингтон (1876-1947) устоди ҷуғрофиё дар донишгоҳои
Америка буд, ки таъсири омили обу ҳаворо дар фаолиятҳои мухталифи
инсон ҳатмӣ ва таъйинкунанда дониста, фаъолиятҳои фикрии инсонро
маҳсули обу ҳаво медонист.321
Огюст Конт дар баробари саволе, ки «чаро ҳаракати таърих ночор ба
сӯи ҳадафи муайяне аст ва чаро бахшҳои мухталифи башарият ҳар кадом
таърихи хос ва мутафовит доранд? «мегӯяд: «Ба назари ман, се сарчашмаи
Шакуйӣ, Ҳ. Андешаҳои нав дар фалсафаи ҷуғрофиё[Матн] / Ҳ. Шакуйӣ. – Теҳрон: Муасисаи
Ҷуғрофиёӣ ва гитошиносӣ, 2005. – С.208.
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Ядулоҳӣ, Ф. Сайри андеша дар қаламрави ҷуғрофиёи инсонӣ [Матн] / Ф. Ядулоҳӣ. – Теҳрон:
Донишгоҳи Табрез, 1980. – С.13.
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Constable and Company, 1911.
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Шакуйӣ, Ҳ. Андешаҳои нав дар фалсафаи ҷуғрофиё[Матн] / Ҳ. Шакуйӣ. – Теҳрон: Муасисаи
Ҷуғрофиёӣ ва гитошиносӣ, 2005. – С.21.
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куллии тағйироти иҷтимоиро омилҳои зер ташкил медиҳад; нажод, иқлим,
амалҳои сиёсӣ».322
Огюст Конт дар исботи гуногунии нажодҳои башарӣ мегӯяд, ки ҳар
нажоде соҳиби истеъдодҳои хосе ҳастанд. Масалан, ба ақидаи ӯ,
муҳимтарин хислати нажоди сиёҳ, пеш аз ҳама, омодагияш дар заминаи
отифӣ аст. Пас бахшҳои мухталифи башарият ҳама ба як сурат дигаргунӣ
пайдо накардаанд, зеро ки ҳамаи онҳо дар оғоз аз неъмат ва дороии ягона
бархӯрдор набуданд. 323 Аз назари обу ҳаво Огюст Конт шарҳ медиҳад, ки
ҳар ҷомеае маҷбур буда бар монеаҳои каму беш бо аҳамият ғалаба кунад.
Дар ҳар ҷомеае вазъияти ҷуғрофӣ каму беш мувофиқ вуҷуд дошта аст, ки
бар асоси онҳо метавон то ҳадде ба далелҳои гуногуни дигаргунӣ пай бурд.
Огюст Конт дар оғози дарси панҷоҳу дувум аз китоби «Курси
фалсафаи позитивӣ» дар баробари пурсише, ки чаро нажоди сафед ба чунин
тавсеаи иҷтимоӣ гардида ва чаро Аврупо маҳалли ин пешрафти тамаддун
шуда, пас аз овардани чанд далел, ки худ онҳоро нигоҳи ҷузъӣ ва нокофӣ
меномад, мегӯяд: «Шароити гуногуни физикӣ, кимиёӣ ва ҳатто зистиро ба
гунае нисбатан қонеъкунандатар мулоҳиза кард, ки яқинан лозим аст дар
хислати бартарии мардуми Аврупо, то ҳадде таъсир дошта бошанд.»324
Огюст Конт чунин тавзеҳ медиҳад, ки аз назари робитаи физикӣ ғайр аз
ин ки ин минтақаи Аврупо дорои ҳарорати муътадил дорад, ҳавзаҳои
таҳсинангези Медитарона дар ин минтақа аз ҳамин мақула аст. Ҳамин ки
фанни дарёнавардӣ пешрафт карда, ки дарё чунон воситаи гаронбаҳо дар
байни ҳамаи миллатҳои соҳили ба кор гирифта шавад, ки сареътарин
тавсеаи иҷтимоӣ дар муҳити ҳамин ҳавза амалӣ шуда бошад. Аз нигоҳи
зистӣ хоҳ аз нигоҳи гиёҳшиносӣ хоҳ аз назари ҷонваршиносӣ равшан аст, ки

Ниг.: Конт, О. Курсы позитивной философии [Текст] / О. Конт. – М., 2011. – С.210.
Ниг.: Ҳамон ҷо. – С.210.
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ин муҳит аз як сӯи дигар барои парвариши гаронбаҳотарин ҳайвоноти аҳлӣ
омода буда метавонад сабаби истиқрори тамаддун дар онҷо осон гардад.325
Дигаре аз намояндагони мактаби ҷабрӣ муҳит бар афрод Монтескё
(1689-1755) аст. Монтескё яке аз мутафаккирони сиёсии Фаронса аст, ки дар
асри маорифпарварӣ ба таҳқиқу таҳлили табиат пардохта аст. Ӯ монанди
Ибни Халдун матлаберо дар бораи таъсири табиат ва ҷуғрофиё бар ахлоқ ва
рафтори

миллатҳо ва воқеаҳо ва ҳодисаҳои таърихӣ-иҷтимоӣ матраҳ

кардааст. Ин ду донишманд рӯи таъсири таъйинкунандаи омили ҷуғрофиё
бар бисёре аз масъалаҳои фарҳангӣ, мазҳабӣ, ахлоқӣ ва ҳатто нажодӣ
таъкид доранд ва ин омилро бузургтарин омил дар падидаҳои иҷтимоӣ
медонад. Ӯ ҳаштод фасли китоби «Рӯҳи қавонин»-ашро ба ин масъала
ихтисос дода аст. Ба ақидаи Монтескё, шиддати ҳарорат аз нерӯи инсонӣ
мекоҳад ва шодобиро аз байн мебарад, аммо дар минтақаҳои сард қудрати
инсон ба ҳадди болои худ мерасад. Ин таъсир ҳатто дар нерӯи мағз ва
андеша низ асар мегузорад. Аз ин рӯ, мардуме, ки дар минтақаҳои сард ва
муътадил зиндагӣ мекунанд эътимод ба нафси комиле ба худ доранд ва
ҳамеша бо нишот ва шуҷоъ мебошанд. Ба ақидаи ӯ, ҳарорат ва гармӣ дар
эҳсоси инсон таъсири манфӣ дорад. Эҳсоси инсонро ба болотарин ҳадди худ
мерасонад, аммо дар минтақаҳои сард эҳсосот ба поёнтарин ҳадди худ
мерасад.326
Минтақаҳои замин бар асоси илми ҷуғрофӣ аз ҳам фарқ мекунанд.
Инсонҳое, ки дар ин минтақаҳо зиндагӣ мекунанд ҳатто аз ҷиҳати эҳсосото
низ фарқ мекунанд ва метавон гуфт, ки эҳсоси лаззат ва лаззати ҷинсӣ дар
минтақаҳои сард заиф аст ва дар минтақаҳои муътадил ин эҳсосот муътадил
аст, аммо дар минтақаҳои гарм ин эҳсосот лаззат ва лаззати ба ҳадди боло
мерасад.327
Ниг.: Конт, О. Курсы позитивной философии [Текст] / О. Конт. – М., 2011. – С.12-13.
Монтескё, Ш.Л. Рӯҳ-ул-қавонин [Матн] / Ш.Л. Монтескё; тарҷумаи А. Муҳтадӣ. – Теҳрон:
Амир Кабир, 2013. – Ҷ1. – С.481.
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Бинобар ин, дар минтақаҳои шимоли курраи замин моддаи ишқбозӣ
дар ҳадди поён аст ва дар кишварҳое, ки ҳавояш гарм аст шаҳвати ҷинсӣ
бештар аст. Ӯ мегӯяд, бадани инсон ҳама гуна лаззат, монанди шикор,
шино, ҷанг ва шаробро пайдо мекунад ба ҳаракат дармеояд, аммо дар
минтақаҳои гарм, танҳо лаззати зиндагӣ дар шаҳвати ҷинсӣ ва ишқбозӣ
хулоса мешавад. Дар кишварҳои гарм бадани инсон арақ мекунад ва об аз
даст медиҳад. Ба ҳамин хотир, ниёз ба шароб ва нӯшокии спиртӣ надоранд.
Аммо дар минтақаҳои сард, мардум бештар ба шароб ниёз доранд,то гарм
шаванд. Лизо мебинем, ки дар минтақаҳои сард мардум бештар шароб
менӯшанд ва бо боло рафтани дараҷаи арзи ҷуғрофӣ аз хати экватор ба
тарафи қутби шимол ин масъала, яъне шаробхурӣ бештар дида мешавад.328
Муҳити ҷуғрофӣ дар ахлоқ низ асар мегузорад. Масалан, сокинони
шаҳрҳои

сард мардуми мутакаббиру нерӯманд ва ҳар чи қадар ба

минтақаҳои ҷунуб наздик мешавем, бо мардуми карим ва шуҷоъ ошно
мешавем, ки кибр надоранд ва ҷиноят камтар дар байни онҳо дида
мешавад.329
Ба ақидаи ӯ, дар шимол мардум ба осонӣ метавонанд ҳукумати
демократӣ ташкил диҳанд ва як ҳокимияти озод дошта бошанд, аммо
мардуми минтақаи ҷануб ҳамеша барда ва таслимпазир ва ин чунин аз озодӣ
ва демократӣ бӯе набурдаанд.330
Таъсири гармӣ ва сардӣ дар шуҷоат на фақат дар муқоиса бо
кишварҳои шимол ва ҷунуб қобили мушоҳида аст, балки ба ақидаи ӯ
метавон дар муқоисаи минтақаи шимол ва ҷануби як кишвар ин фарқиятро
дид. Ин ҳақиқатро бояд дар интихоби пойтахт, барои императориҳо ва
салтанатҳои бузург дар назар гирифт. Зарурат дорад, ки пойтахт дар
минтақаи шимоли кишвар қарор гирад. Зеро давлате, ки дар минтақа ҷанубӣ
Монтескё, Ш.Л. Рӯҳ-ул-қавонин [Матн] / Ш.Л. Монтескё; тарҷумаи А. Муҳтадӣ. – Теҳрон:
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барои худ пойтахт бигирад, ҳамеша мавриди ҳуҷуми шимолиҳо мешавад.
Аммо давлате, ки пойтахташ дар шимол аст, метавон бо шуҷоат ҳамаи
минтақаи ҷанубро идора кунанд, зеро шимолиҳо шуҷоъ ва ҷанубиҳо тарсу
ҳастанд. Аммо Монтескиё дар идома мегӯяд, ки ин ҳамешагӣ нест,
метавонад акси он ҳам бошад. 331
Монтескиё мегӯяд, ки ҳиҷоби занон ва хонашинии онон аз одоб ва
расме аст, ки дар кишварҳои ҷунуб вуҷуд дорад. Зеро шиддати шаҳват ва
ҳаваси ҷинсӣ дар ин минтақа маҷбур месозад, ки як сахтгирии шадиде барои
пешгирӣ аз саркашӣ ва фасоди занон ба амал ояд. Аммо дар кишварҳои сард
чунон ниёзе ба ин фишор ва пешгирӣ нест, метавон бо каме назмдиҳӣ ва
риояи ҳадди ақал кофӣ аст, ки ҳаёи занон ҳифз шавад. Аз ин рӯ, мебинем, ки
дар кишварҳои сард занҳо бо ҳама унс доранд бо ин ки аз назари шаҳвати
ҷинсӣ танҳо ба як шахс ихтисос доранд.332
Назарияҳои Монтескё дар бораи табиати шимолиҳо ва ҷанубиҳои
курраи замин, ӯро ба тарафи фарқияти миллати осиёӣ ва аврупоӣ
мекашонад. Вай ба ин назар аст, ки дар Осиё минтақаи муътадил вуҷуд
надорад, кишварҳои гарм пайваст ба шаҳрҳои сард ҳастанд. Ба ҳамин хотир,
миллатҳои пурқувват бо миллатҳои заиф наздиканд ва обу ҳаво ба онҳо
таъсир дошта, миллати шимолаш бар ҷанубаш ҳокимият дорад ва мардуми
ҷануб фармонбардоранд. Аммо дар Аврупо комилан бар хилофи ин аст. Дар
Аврупо минтақаи муътадили васеъ вуҷуд дорад ва ҳаво дар ин минтақа
оҳиста-оҳиста аз шимол то ҷануб мутафовит ва мухталиф аст. Ба ҳамин
тартиб нерӯи миллатҳо дар шуҷоат ҳам ҳаминтавр аст ва чандон фарқи
зиёде байни онҳо вуҷуд надоранд. Ба ҳамин хотир, гурӯҳе аз онҳо ҷуръати
инро надоранд, ки ба гурӯҳи дигар ҳукм ва зулм кунанд. Ин тағйири обу
ҳаво омили асосӣ дар фарқияти осиёиҳо ва аврупоиҳо аст. Озодихоҳӣ дар
Аврупо ва диктатурву ғуломӣ дар Осиё рӯҳияи зулмситезӣ дар гурӯҳе ва
Монтескё, Ш.Л. Рӯҳ-ул-қавонин [Матн] / Ш.Л. Монтескё; тарҷумаи А. Муҳтадӣ. – Теҳрон:
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зулмпазирӣ дар гурӯҳи дигар ба вуҷуд овардааст. Аз ин рӯ, Осиё ҷойгоҳи
диктотурӣ ва аврупо ҷойгоҳи демократӣ аст.333 Бояд гуфт, ки ин назарияи
Монтескё илмӣ нест ва наметавон ба тамоми кишварҳои осиёӣ ин сифатҳои
зикршударо нисбат дод.
Монтескё дар саволе, ки чаро давлати Рим дар Аврупо бо заҳмату
талошҳои зиёд тавонист пеш биравад аммо дар минтақаҳои осиёӣ ба осонӣ
кишварҳои онҳоро истеъмор намуд, далелҳои дар боло овардаро асос
медонад. Ҳамзамон Монтескё мардуми шимоли Аврупоро аз ҳамаи
миллатҳои рӯи замин боло медонад ва мегӯяд, ки минтақаи шимолӣ дар
қораи Аврупо манбаъ ва сарчашмаи озодихоҳӣ аст, ки на танҳо дар
сартосари Аврупо, балки дар кулли ҷаҳон густариш ёфтааст.
Ба ақидаи ӯ муҳити ҷуғрофӣ ҳатто дар пайдоиши адён таъсир дорад. Аз
назари ӯ, баъзе аз амру наҳйи динӣ тобеи шароити обу ҳаво ва иқлим аст.
Масалан, ҳаром будани шароб ё гушти хук дар дини Ислом аз ҷумлаи
қонунҳое аст, ки муносиб бо табиати гармо аст.

Зеро гӯшти хук дар

минтақаҳои гарм, ки маризии пӯст дар он ҷо зиёд аст, сабаби бештар
шудани ин маризӣ мешавад. Аммо дар минтақаҳои сард, ки ин навъ
шаробҳо ва ин навъ ғизоҳо зарурӣ мебошад,ҳеҷ мамнӯият нест. Ба ақидаи ӯ,
дастуроти дини Ислом бо минтақаҳои сард созгорӣ надорад, аммо дар
минтақаҳои гармӣ созгор аст. Ба ҳамин хотир, дини ислом дар минтақаҳои
осиёӣ ва африқоӣ густариш ёфтааст, аммо дар минтақаҳои аврупоӣ пешрафт
накардааст. Аммо дини Масеҳият дар кишварҳои аврупоӣ пахш шудааст,
вале дар кишварҳои Осиё ва Африқо чандон нуфуз накардааст. Пас, қайд
кардан лозим аст, ки муҳити ҷуғрофӣ ва иқлим метавонад нуфуз ва ҳудуди
динҳои Ислом ва Масеҳиятро муайян менамояд.334
Ба ақидаи Монтескё муҳити ҷуғрофӣ дар нуфузи бархе аз шохаҳои
масеҳият низ дахолат дошта аст. Масалан кишварҳои шимоли Аврупо
Монтескё, Ш.Л. Рӯҳ-ул-қавонин [Матн] / Ш.Л. Монтескё; тарҷумаи А. Муҳтадӣ. – Теҳрон:
Амир Кабир, 2013. – Ҷ1. – С.537.
334
Ҳамон ҷо. – С.488-520.
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мазҳаби протестантиро пазируфтанд. Дар ҳоле ки минтақаҳои ҷануб ҳамеша
дар мазҳаби котоликӣ вафодор монданд. Иллат ин аст, ки шимолиҳо ба
таври ғолиб ба озодӣ ва истиқлол майл доранд ва ин бархоста аз табиати
иқлими онон аст. Пас, табиӣ аст, ки мазҳаби протестоантиро тарҷеҳ
медиҳанд. Бар хилофи мазҳаби католик, ки ба қудрати мутлақаи раҳбари
динӣ муътақиданд.335
Ин хулосаи назарияҳои Монтескёст, ки таъсири иқлим ва муҳити
ҷуғрофиро дар ҳама сатҳҳои зиндагии инсон ба баҳс гузоштааст.
Сеюмин мактаби имконгароӣ аст. Мактаби имконгароӣ баёнгари он
аст, ки омилҳои ҷуғрофӣ ва муҳит бар ахлоқ ва сифатҳои иҷтимоӣ фарҳангӣ
таъсиргузоранд, аммо ин таъсиргузорӣ ба он дараҷае нест, ки ихтиёрро аз
инсон дур созад. Дар ин мактаб рафторҳои инсон ҳам аз рӯи ҷабранд ва ҳам
аз рӯи ихтиёр. Дар ин мактаб бояд таъсири табиатро, ки гоҳе дасту пои
инсонро мебандад, пазируфт ва ба мақсади шинохти онҳо баромад ва саъю
талош кард, то ин омилҳоро, то ҷое ки имкон дорад, тобеи худ қарор дод.
Бар ин асос, озодии инсон дар ин мактаб маҳдуд аст, яъне озодии инсон
тобеи ҳазор гуна қайду шарти муҳит аст. Бинобар ин, мактаби
имконгароиро метавон мактаби байни ҷабр ва мактаби озодгароӣ донист. Аз
намояндагони ин мактаб метавон ба Суқроту Афлотун ва файласуфони
машриқзамин ҳамчун Форобӣ, Ибни Сино ва Ибни Халдун ишора кард.
Буқрот дар қарни чаҳоруми пеш аз милод рисолае ба номи «Обҳо,
ҳавоҳо, ҷойҳо» навишта, дар он ба ихтисор аз таъсири муҳити ҷуғрофӣ
монанди обу ҳаво, хок, пастиву баландиҳои замин ва ғизо, ки на танҳо бар
саломати инсон, балки бар андом ва қомати ҷисмонии инсон таъсир дорад,
сухан гуфтааст.336
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Ба ақидаи Суқрот, сарзамин дар ахлоқ ва рӯҳияи мардумон, ки дар он
ҷо ба дунё омадаанд ва рушд кардаанд, асар дорад ва қонунгузор набояд ин
омилро аз назар дур бидорад. Баъзе сарзаминҳо ба сабаби бодҳои гуногун ва
гармии офтоб, баъзе дигар ба сабаби об ва бархе бо ғизоҳо, ки аз онҳо ба
даст меояд, на танҳо дар ҷисми мардумон балки дар рӯҳи онон низ асари
хуб ва ё бад мегузорад.337
Афлотун ҳосилхезии беш аз ҳади сарзаминҳоро, ки сабаби фаровонии
маҳсулот ва дар ниҳоят, ба даст овардани зарру сим барои мардум аст як
омили манфӣ талақӣ карда, мегӯяд: «Зарру сим барои ҷомеаҳо бузургтарин
бадбахтиҳост, зеро ҳеҷ омиле монанди он аз байнбарандаи отифаҳо ва
меҳру муҳаббат нест».338
Арасту низ сабаби комёбиҳои мардуми Юнон ва ҳатто бартарии ақлии
ононро обу ҳавои муътадили Юнон медонист.339
Ҷуғрофидонони мусулмоне таҳти таъсири афкори фалсафии Батламиюс
ва мактабҳои Юнон қарор доштанд, як чоҳоруми курраи маскунии заминро
ба ҳафт иқлим тақсим мекарданд, ки дар он ҳар иқлим бо яке аз саёраҳо
монанд карда мешуд. Масалан, Масъудӣ иқлимҳоро ба ситорагон ба
тартиби ҳафтгона ба тартибе, ки дар фалак ҷой доранд, тақсим кардааст.
Иқлими аввал Сатурн, иқлими дувум Муштарӣ, иқлими сеюм Миррих,
иқлими чаҳорум Хуршед, иқлими панҷум Зуҳра ва иқилими шашум Уторуд
аст.340
Форобӣ донишманд ва файласуфи маъруф ихтилофи ахлоқҳоро дар
натиҷаи ихтилофи обу ҳаво медонад ва мегӯяд: «Мардум дар ҳар минтақа,
ки зиндагӣ мекунанд таҳти таъсири обу ҳаво, замин ва омилҳои ҷуғрофӣ ва
Афлотун. Давраи комили осори Афлотун [Матн] / Афлотун; тарҷумаи Ҳ.Л. Муҳаммад. –
Теҳрон: Хоразмӣ. – Ҷ.1. – С.2185.
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вазъияти иқлимии он мебошанд.»341 Бо баррасии фаслҳои мухталифи
китоби «Сиёсат ул-мадина»-и вай метавон таълиму ва тарбият, иқлим,
табиат ва навъҳои хилқатро дар ихтилофи ахлоқ ва сифатҳои инсонҳо
муассир донист.342
Ин донишманд дар «Фусули мунтазиа»-аш, пеш аз он ки ба баҳсҳои
асосӣ дар сифатҳои хуб ва пасти инсонҳо бипардозад, аз решаҳо ва сабабҳои
шаклгирии он сифатҳо сухан мегӯяд. Ӯ ин бовар аст, ки ҷинс ва навъи
меъмории ҷойи зист сифатҳои ахлоқӣ ва вижагиҳои рӯҳӣ ва равониро барои
як инсон ба вуҷуд меоварад. Ба ҳамин хотир, беҳтар аст ба шароити ҷойи
зиндагии афроди иҷтимоӣ диққат дода шавад. Форобӣ дар бораи ташаккули
сифати иҷтимоии инсон ба ин назар аст, ки баъзе хонаҳо ба сокинонаш
сифатҳои гуногунеро падид меоварад, монанди хонаҳое, ки дар биёбон аз
чарм ва мӯ сохта шудаанд. Ин хонаҳо ба сокинонашон сифатҳои бедорӣ,
дурандешӣ ва инчунин далерӣ ва шуҷоатро ба вуҷуд меоварад. Аммо
хонаҳои мустаҳкам, устувор ва кохҳо ба аҳли он хонаҳо сифатҳои тарс,
хоҳишҳои осоиштагӣ ва оромишро ба вуҷуд меоварад.343
Аз баҳсҳои муҳим ва арзишманди назарияпардозони Машриқзамин, ки
имрӯзаҳо камтар мавриди таҳлил қарор гирифта, он аст, ки барои иқлимҳои
чаҳоргона «сард ва хушк», «гарм ва тар», «гарм ва хушк» ва «муътадил,
яъне сард ва мартуб» истеъдодҳо ва қобилиятҳои рафтори мутафовитеро
баён намудаанд, ки аз ин миён табъ ва иқлими гарм ва хушк қобилиятҳои
бештареро барои парвариши маънавии инсон дар рафтори инсон фароҳам
меоварад.
Ибни Сино низ монанди дигар донишмандони пеш аз худ ба таъсири
табиат бар сифатҳои иҷтимоии инсонҳо таъкид карда аст. Аммо барои баёни
мавзӯи таъсири иқлим бар рафтори инсонҳо дар андешаҳои Ибни Сино
Форобӣ Абӯнаср Муҳаммад. Сиёсати мадина [Матн] / Форобӣ Абӯнаср Муҳаммад; тарҷумаи
С. Саидҷаъфарӣ. – Теҳрон: Вазорати фарҳанг, 1993. – С.38.
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аввал бояд ба масъалаи робитаи дутарафаи нафс, яъне рӯҳу равон ва бадан,
яъне ҷисми инсон ишора гардад. Ба ақидаи Ибни Сино, рӯҳ дорои мизоҷи
хосе аст, ки бар асоси ихтилофе, ки дар он ба вуҷуд ояд дигаргун шуда,
дорои қувваҳои гуногун мешавад. Ӯ рӯҳро аз қалб медонад. Аз ин рӯ,
аввалин узве, ки рӯҳ ба он тааллуқ мегирад қалб аст ва аз роҳи қалб дигар
аъзои бадан тадбир мегардад.344 Ба ақидаи ӯ, тағйири ҳолати рӯҳ ва нафс бо
дигаргун шудани ҳолатҳои ҷисмонӣ нисбат дорад. Ибни Сино ба ин бовар
аст, ки ҳолатҳои нафсонӣ таъсири зиёде бар бадан дорад. Аммо ин ки чӣ
гуна нафси муҷаррад бо модда иртибот барқарор мекунанд аз назари вай ба
воситаи ҷисми латиф ба номи рӯҳи бухорӣ аст. Ибни Сино дар ин бора
чунин мегӯяд: «Нахустин маркаби савори қувваҳои нафсонии бадан ҷисми
латиф мебошад, ки дар сурохиҳо дохил мешавад, ки он рӯҳонӣ аст.»345
Ибни Сино аз таъсири дутарафаи нафс ва бадан огоҳӣ дошт. Инчунин
таъсироти бадан

бар нафс ва хосияти мизоҷҳо, ки аз вижагиҳои ҷисм

мебошад, сӯҳбат кардааст. Ӯ иртиботи ҳавоси зоҳириро бо ашё дар
шаклгирии баъзе тасаввурот ва одатҳо дохил медонист. Вай аз Ҷолинус дар
таъсири ҷисм бар нафс чунин иқтибос меорад: «Гарммизоҷии мағз
парокандагӯӣ, яъне ҳазиёнро ба вуҷуд меоварад, ки ин ҳолат шитоб дар
тадбир ва нопойдорӣ дар тасмимро ба дунбол дорад. Сардмизоҷии мағз
кундфаҳмиро ба вуҷуд меоварад ва ин ҳолат бефикрӣ ва танбалиро ба бор
меоварад. Хушкмизоҷӣ сабаби бехобӣ мешавад, мардумони бехобро бояд
хушкмизоҷ шинохт.»346
Ибни Сино инсонҳои бо мизоҷи муътадил ва миёнаро аз ҷиҳати
рафторҳои ҳиссӣ неруманд ва кирдорашонро ором ва мураттаб медонад. Ӯ
дар мақоми пизишк ба дармони мизоҷҳои ғайри зарурӣ мепардозад ва барои
Маҳдӣ, З. Нафс дар ҳикмати Синавӣ [Матн] / З. Маҳдӣ // Ҳикмат ва маърифат. – 2010. – №47.
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ҳар як дорӯе баён мекунад. Ба назари ӯ маконҳои мухталиф таъсироти
мутафовите дар мизоҷи афрод дорад ва мизоҷи афроди ҳар минтақа низ ба
муҳити ҷуғрофӣ он ҷо вобаста аст. Мизоҷи минтақаҳои кӯҳистони сард ва
хушк, мизоҷи минтақаҳои биёбонӣ гарм ва хушк, мизоҷи минтақаҳои
канори дарё сард ва тар аст.347 Ибни Сино мизоҷи миёна ва муътадили
инсонро вобаста ба нажод ва обу ҳавои ватани ӯ медонад. Обу ҳаво на
танҳо аз ҷиҳати омили табиӣ дар мизоҷ асаркунанда аст, балки робита ва
наздикие, ки байни инсон ва ҷаҳон вуҷуд дорад, низ асари худро боқӣ
мегузорад. Масалан,

иқлими чаҳорум, ки муътадилтарин иқлимҳо аст,

сарзамини мардумоне аст, ки мизоҷи онҳо аз бақия сокинони курраи замин
миёна ва муътадилтар аст.348
Ибни Сино дар бораи иртиботи мизоҷҳои инсон ва макон чунин
мегӯяд: Ба назар мерасад, ки ҳар як аз гурӯҳҳои сокинони замин дорои
мизоҷи хосе ҳастанд. Мувофиқ бо обу ҳавои иқлими он ва дар ҳар маврид
мизоҷ дорои ҷанбаи ифрот ва тафрит мегардад.349 Аз назари Ибни Сино
мизоҷи макон мувофиқ бо мизоҷи инсон аст ва бо баррасии мизоҷи макон
мизоҷи инсон низ мавриди баррасӣ қарор мегирад.
Ибни Халдун дар боби ҳаёти моҳӣ низ нигоҳи табъгароӣ ва
мизоҷшиносона дорад. Вай мехоҳад бо мисол овардан аз ҳаёти моҳиҳо
матлаби дигареро баён намояд.
Ӯ мегӯяд: Вақте моҳиро аз дарё берун биоварем мемирад, зеро табиати
вуҷуди ӯ бисёр гарм аст ва ҳавои хориҷ барои шуши ӯ кофӣ нест ва нисбат
ба об сардие, ки шуши ӯро хуб нигоҳ медорад бисёр гарм аст. Ба ҳамин
хотир ҳавои гарми берун сабаби марги моҳӣ мешавад.350 Ибни Халдун бо
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такя бо ин маъно мегӯяд: «Онон, ки аз сакта ва монанди инҳо мемиранд, ба
ҳамин сабаб аст.351
Ин таҳлил нишон медиҳад, ки Ибни Халдун марги моҳиро дар ҳаво аз
роҳҳои кӯмак ба табъи гарми моҳӣ, табъи сарди об ва табъи гарми ҳаво ва
рӯҳи ҳайвонӣ тавзеҳ медиҳад. Ба ин маъно, ки табъи гарми моҳӣ вақте аз об,
ки табъаш сард аст хориҷ мешавад ва дар миёни ҳаво, ки табъаш гарм аст
қарор мегирад, моҳӣ мемирад.
Дар бораи таъсири омили ҷуғрофӣ бар зиндагӣ ва ҳаёти инсонӣ
соҳибназарон ақидаи гуногуне баён доштаанд, аммо метавон гуфт, яке аз
муҳаққиқе, ки таърих ва ҷуғрофиёро бо беҳтарин сурат бо ҳам якҷоя карда
буд, Масъудӣ аст. Дар он замон Яъқубӣ ҳанӯз китобҳои таърихӣ ва
ҷуғрофиёии худро ҷудогона нигоҳ дошта буд, Масъудӣ, пеш аз он ки дар
таърихи худ ба тавсиф ва шарҳи рӯйдодҳои таърихӣ бипардозад, ба васфи
шакли замин, шаҳрҳо, падидаҳои ҷуғрофии барҷаста, уқёнусҳо, кӯҳҳо,
ҷазираҳо, дарёҳо ва тағйири шаклҳои замин пардохт. Дар бораи ин ки ҳаво
дар ахлоқи одамӣ таъсир мебахшад, баҳсҳое кардааст, аммо аз нигоҳи Ибни
Халдун, баҳсҳои ӯ ниёз ба далел ва бурҳон дорад. Ибни Халдун дар китоби
«Муқаддима» дар ин маврид чунин мегӯяд: «Масъудӣ дар бораи таъсири
обу ҳаво бар сифатҳои иҷтимоии инсонҳо таҳқиқ намуда аст ва дар сабаби
сабукӣ ва сабуксарӣ ва касрати шодмонии сиёҳпӯстон ба ҷустуҷӯ ва таҳқиқ
пардохта, кӯшиш намуда ас, ки сабабҳои онро биёбад, вале вай ба ҷуз он чи
аз Ҷолинус ва Яъқуб ибни Киндӣ нақл карда, ба сабабҳои дигаре даст
наёфта аст. Ҳулоса он чи аз онон нақл карда ин аст, ки ин кор ба сабаби
заъфи мағзи сари онҳост аст, ки ба заъфи ақли онон расида аст. Лекин ин
назар аз роҳи бурҳон ва далел нест.352
Аммо Ибни Халдун пайванди ҷуғрофӣ ва таърихиро ба гунаи дигар
медид. Ӯ монанди Масъудӣ танҳо ба тавсифи ҷуғрофӣ табиати ҷаҳон
Ҳамон ҷо. – С.67.
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напардохт, фалсафаи ҷуғрофиро дар «Муқаддима» матраҳ кард ва онро бо
таърих пайванд дод. Табиат дар чорчӯбаи андешаи Ибни Халдун қарор
гирифта, дар баррасии ҷомеаҳо ва баёни тафовути онҳо бо ҳам аз муҳити
зисти ин ҷомеаҳо сухан ронда аст.
Ибни Халдун нахуст дар баёни ҷаҳони маҳсусот аз баёнҳои табъгароӣ
истифода намудааст. Ӯ мегӯяд, ки: «шигифтиҳои олам ва табиат охир
надорад ва аз ҷаҳони маҳсуси ҷисмонӣ оғоз мекунам. Нахуст олами
аносирро, ки ба чашм мебинем, мисол меоварам, ки чӣ гуна дараҷа ба
дараҷа аз замин боло меравад ва нахуст ба об ва он гоҳ ба ҳаво мерасад ва
сипас, ба оташ мепайвандад, чунон ки яке ба дигар пайваста аст ва ҳар як аз
онҳо истеъдоди онро доранд, ки ба унсури наздикаш табдил шавад. Яъне, ба
дараҷае боло барояд ё ба марҳилаи пойин фуруд ояд, чунон ки гоҳе ҳам
табдил ёбанд».353
Ба назари Ибни Халдун, омили ҷуғрофӣ дар тағйири падидаҳои
иҷтимоӣ хеле муҳим аст ва нақши муассире дорад. Дар воқеъ, дигаргунии
инсонҳо аз назари ранг, ҷисм, майл ва хоҳишҳо, рафтор ва ҳатто ҳунар,
рақс ва мусиқӣ ҳама натиҷаи омили ҷуғрофӣ ва тағйири чигунагии вазъи он
ва омили муҳити обу ҳаво мебошад. Танҳо омиле, ки ҷомеаҳоро дар одоб ва
русум, низоми хонаводагӣ, ҳукумат, сиёсат, ахлоқу рафтор ва ҳатто кам
будан ва зиёд будани ҷамъият фарқ мегузорад, вазъияти ҷуғрофӣ аст, ки
натиҷаи таъсири муҳити куҳ, биёбон, саҳро ва минтақаҳои гарм, сард,
хушкӣ, беобӣ ва ё фаровонии неъмат аст.
Ибни Халдун вижагиҳои ҷисмӣ ва рӯҳии инсонро маҳсули муҳити
ҷуғрофӣ медонад ва таъсири ирсиро дар ин масъала дохил намедонад. Ба
андешаи ӯ дуруст нест, ки назарияи касонеро бипазирем, ки мегӯянд
мардуми фалон минтақаи муайян хоҳ шимол ё ҷануб, чун аз насли фалон
шахсияти маълум мебошанд, дорои чунин хусусият, ба монанди ранг ё
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мазҳаб ё шакли чеҳра ҳастанд, ки дар онҳо вуҷуд дошта аст. Чунин ақидаеро
ба ҳеҷ роҳ наметавон қабул кард чун ин фикр ва пиндор аз хатоҳои гурӯҳе
аст, ки аз табиат, сарзаминҳо ва минтақаҳо бехабаранд. Тамоми
хусусиятҳое, ки онҳо далел меоваранд, ҳеҷ гоҳ дар наслҳои оянда пойдор
намемонад ва наметавон онҳоро тағйирнопазир донист.354
Ибни Халдун дар китоби «Муқаддима» дар бораи иқлимҳои курраи
замин, аввал, дар бораи дарёҳо ва рӯдҳо баҳс карда, сарзаминҳои ободро аз
дигар сарзаминҳои хушк ҷудо намуда аст. Ба назари ӯ, об мояи ободӣ ва
ободонӣ ва муқаддимаи падид омадани ҷомеа аст. Ободони сабаби зиёд
шудани ризқу рӯзӣ, яъне иқтисоди мардум ва боло рафтани сатҳи
зиндагонии ҷомеаҳо мебошад ва инҳо бар зоҳир ва ахлоқи ҷомеаҳо таъсир
мегузоранд. Ба ҳамин хотир, Ибни Халдун омили ҷуғрофиро яке аз омилҳои
асосӣ дар шаклгирии сифатҳои иҷтимоии инсонҳо муҳим меҳисобад.355
Дар китоби ҳакимоне, ки аз аҳволи ҷаҳон таҳқиқ мекунанд, омада аст,
ки шакли замин курравӣ аст ва об онро фаро гирифта аст, замин ба монанди
донаи ангуре бар рӯйи об асту худи минтақаҳо ҳафтоянд.356 Ибни Халдун
монанди донишмандони ҷуғрофидонони пеш аз худ заминро курае
медонист, ки об атрофи онро фаро гирифта ва андаке хушкӣ. Ибни Халдун
манотиқи ҷуғрофии заминро ба ҳафт иқлим тақсим мекунад, ки дар арзи
ҷуғрофӣ бо якдигар ихтилоф доранд.357 Ибни Халдун бо зикри хусусиёте
барои ҳар як аз иқлимҳои ҳафтгона, унсури об, ҳаво ва дараҷаи ҳароратро
муҳимтарин омилҳои таъйини шароити зист ва тамаддун дар онҳо зикр
мекунад. Ба ақидаи ӯ, иқлими аввал аз ҳамаашон тӯлонитар ва ба тартиб аз
якдигар фосила мегиранд, то ҳафтумини онҳо, ки аз ҳама хурдтар мебошад.
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Ҳар чи қадар дараҷаи ҳарорат ва сардӣ зиёдтар шавад, ба ҳамон андоза
ободонӣ ва умрон сусттар аст ва ҳар қадар муътадил бошад ободонӣ ва
фаровонии неъмат фароҳамтар аст. Ин иқлимҳо аз хати эквадор оғоз
мешаванд. Иқлими аввалу дувумро гарм ва иқлими шашуму ҳафтумро сард
дониста аст, ки ҳар ду аз муътадили хориҷанд ва ин хусусиятҳо ба табиат,
тамаддун ва хислатҳои инсонии онҳо асар гузошта аст. Аммо дар иқлими
сеюм ва чаҳорум бар хилофи иқлими аввал саҳро ва қумзори камтаре вуҷуд
дорад ва ҷамъияти зиёд ва шаҳрҳои бешуморе дар он манотиқ воқеъ
шудааст. Қисмати ободи хушкии курраи

замин мобайни он аст. Зеро

ифроти гармо дар ҷунуб ва шиддати сармо дар шимол монеи умрон аст ва
чун ду суйи шимол ва ҷунуб дар гармо ва сармо бо ҳам зиданд, бояд аз ин
ҳолат дар ҳарду сӯй оҳиста-оҳиста коста шавад, то дар васат ва маркази
замин иътидол ҳосил ояд. Аз ин рӯ, иқлими чаҳорум барои ободонӣ ва
умрон созгортар аст ва он чи дар атрофи он аст, яъне иқлимҳои сеюм ва
панҷум, ки паз аз иқлими чорум ба ҳадди миёна наздиктар аст. Вале
иқлимҳои дувум ва шашум аз ҳадди миёна дур аст ва иқлими аввал ва
ҳафтум ба маротиб дуртар аст.358
Таърихи тамаддун ақида ва назарияи Ибни Халдунро таъйид мекунад,
ки қатъан робита ва пайвастагии маҳсусе миёни дараҷаи ҳарорат ва
тамаддуни умрон вуҷуд дорад. Масалан тамадунҳои решадор ва асили
мисрӣ, бобулӣ, форсӣ, юнонӣ, римӣ ва арабӣ дар минтақаҳои миёнаи замин
ба вуҷуд омадаанд. Ин мантақаҳо, аз назари Ибни Халдун, дар иқлимҳои
сеюм, чорум ва панҷум қарор гирифатаанд ва аз ҳамин рӯ, сокинони ин
минтақа аз назари ҷисм, ранг, ахлоқ, фикр, ақлонӣ, динӣ ва мазҳабӣ дар
ҳолати нармӣ ва ҳадди миёна ҳастанд, ҳатто ин ки нубувват ва вайҳ, ба
ақидаи Ибни Халдун, дар ин минтақаҳо пайдо шуда аст.359
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Ин ақидаи Ибни Халдун, ки теъдоди ободӣ ва умрон дар минтақаҳи,
нисбатан сарду муътадил аз минтақаҳои гарм зиёдтар, аст дуруст аст. Зеро
шиддати ҳарорат ҳамеша сабаби сустӣ ва беморӣ буда, аст, аммо сармо
инсонро ба талош ва фаъолият, мубориза ва амал водор менамояд.
Ибни Халдун таъкид мекунад, ки минтақаҳои ободони замин танҳо
қисмати мобайни он аст, ки гармӣ ва сардӣ дар он минтақаҳо дар ҳадди
миёна аст, бар хилофи ду нуқтаи шимолӣ ва ҷанубӣ ки яке гарм ва дигаре
сард мебошад. Пас, иқлими чаҳорум ва ду иқлими наздик ба он, яъне сеюм
ва панҷум муътадилтарини минтақаҳо ва ободтарини онҳо аст. Аммо
дувумӣ ва шашумӣ аз муътадилӣ дуранд ва ҳатман, дар аввалӣ ва ҳафтумӣ
осори зиндагӣ пайдо намешавад.360
Ба ҳамин хотир, ҳамаи улум, санъат, меваҳо ва ҳатто ҳайвонот дар ин
се қисмат, яъне минтақаи муътадил вуҷуд доранд. Инсонҳои ин се минтақа
муътадилтарини инсонҳо ҳастанд. Мардуми ин минтақа

комилтарини

инсонҳо ва аз хилоф ва таҳриф дар ҳамаи заминаҳо дуранд, ки шомили
миллатҳои Мағриб, Шом, Ҳиҷоз, Яман, Ҳинд, Чин ва ҳамчунин Андалусия
ва ҳамсоягони онҳо аз кишварҳои Фаронса, Рим, Юнон ва ҳамин тавр ҳамаи
миллатҳое, ки дар ин минтақаҳо сокинанд. Ба ақида ӯ, Ироқ ва Шом чун
дар қисмати марказии ин минтақа воқеъ шудаанд, аз муътадилтарини
минтақаҳо ба ҳисоб меравад.361
Назарияи «Нақши омили ҷуғрофӣ» дар ташаккули шахсият ва фарҳанг
матлаби бисёр дақиқе дорад, ки Ибни Халдун бар асари мутолиа ва
мутобиқати минтақаҳои ҷуғрофӣ ва таъсири обу ҳаво дар чигунагии
шахсият ва низоми маишӣ ва иқтисодӣ ба он огоҳ шуда аст, ки имрӯзҳо,
комилан, бо ақоиди инсоншиносон ва нажодшиносон мутобиқат мекунад ва
шоҳиди илмии фаровоне бар сиҳҳати ин ақида иқома шуда аст.
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Ибни Халдун дар мавриди вазияти ҷуғрофӣ ва кайфияти низоми
зиндагии қавмҳои сокин дар минтақаҳои муътадил чунин мегӯяд:
«Иқлимҳои дуртар ба монанди иқлими аввал, дувум ва шашум ва ҳафтум
дар ҳамаи ҳолатҳои зиндагии иқтисодӣ ва фарҳангии худ аз нармӣ ва
муътадилӣ дуранд. Хонаҳои онҳо бештар бо хишти хом ва най сохта шуда,
ғизои бештари онҳо ҷуворимакка, гиёҳ ва либосҳояшон аз барги дарахтону
пӯсти ҳайвонот ва баъзе аз онҳо ба сурати бараҳна ва меваҳояшон ғайри
қобили ҳазм мебошад. Ахлоқашон шабеҳи ҳайвонот аст. Сабаби ин гуна
зиндагии онҳо дурии онҳо аз минтақаҳои муътадил аст.362
Вазъият ва аҳволи дини онҳо низ ҳамин тавр аст. На паёмбаре
мешиносанд ва на аз шариат ва ойине хабар доранд, магар онҳое, ки ба
минтақаҳои муътадилтар наздиктаранд. Масалан,

сокинони Ҳабаша дар

ҳамсоягии Яман, ки пеш аз Ислом масеҳӣ буданд ва ҳамчунон ҳам боқӣ
монданд, ба ин вазъ ҳастанд ва мардуми Малӣ, Такрур ва ҳамсоягони
кишвари

Марокаш, ки дини Исломро пазируфтанд ҳамин тавранд.

Мардумоне, ки дуртар аз минтақаҳои муътадил зиндагӣ мекунанд на дине
мешносанд ва на аз илму маърифате бархӯрдоранд.363
Ба ақидаи Ибни Халдун, ҳарорат ва шиддати гармо сабаби беақлӣ,
сабуксарӣ шуда, ба ҳар баҳонае ба ахмақӣ ва беҳудагӣ машғул мешаванд.364
Далели ин мавзӯъ он аст, ки ҳавои гарм таъсири зиёде дар ахлоқи инсон
дорад. Аммо, баръакс, сокинони маконҳои сард ва ҳавои хунук ҳамеша бо
фикр ва ба осонӣ эҳсосоти худро ошкор намекунанд ва бо диқат дар
корҳояшон меандешанд, махсусан дар корҳои зиндагӣ ва иқтисодӣ.365
Ҳамчунон ки қайд шуд муътадилтарини иқлимҳо шоистатарини онҳо
барои зиндагӣ аст. Албатта, ин ба он маъно нест, ки дар ҳамаи иқлимҳои
муътадил, фаровонӣ ва бисёрии неъмат вуҷуд дорад ва ҳамаи сокинони онҳо
Ибни Халдун. Муқадима [Матн]: Иборат аз 2 ҷилд / Ибни Халдун; тарҷумаи П. Гунободӣ. –
Теҳрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 2012. – Ҷ.1. – С.155, 331.
363
Ҳамон ҷо. – Ҷ.1. – С.336.
364
Ҳамон ҷо. – Ҷ.1. – С.332.
365
Ҳамон ҷо. – Ҷ.1. – С.336.
362

133

дар лаззат зиндагӣ ба сар мебаранд, балки дар қисмате аз ин минтақаҳо
чунин набошад ва шояд дар қисмате аз ин сарзамин хушкӣ бошад, ки ҳеҷ
гиёҳе, зироате ва дарахте нарӯяд. Замин ва хок дар бадани инсон ва табиати
ӯ ва инчунин дар ахлоқи ӯ таъсир дорад, аммо бояд донист, ки баъзе аз
мардуми сарзаминҳое, ки зироат надоранд, ба монанди мардуми Ҳиҷоз,
ғизои онҳо аз шир аст, яъне ба ивази гандум, мева ва дигар маҳсулоти
ғизоии онҳо аз шири шутур баҳраманд мешаванд. Бо вуҷуди ин аз мардуме,
ки дар теппаҳо ва куҳҳои сард ва муътадил зиндагӣ мекунанд боҳолтар,
солимтар ва боҳуштаранд.366
Дороӣ ва зиёдии молу сарват ва фаровонии неъмат ба саломатии инсон
ва ҳатто дар диндорӣ ва парастиш таъсир дорад. Мардумоне, ки ба сахтӣ ва
машаққат дар деҳаҳо зиндагӣ мекунанд, нисбат ба мардумоне, ки
сарватманданд ва дар шаҳрҳову ободиҳо зиндагӣ мекунанд, боимонтар ва
диндортаранд. Шояд гуфт, ки мардумони диндор ва мазҳабӣ дар миёни
шаҳрнишинон бисёр кам ёфт мешавад. Сабаби инро Ибни Халдун бар асари
пурхӯрии мардуми шаҳрнишин ва истифодаи беш аз ҳад аз лаззатҳои моддӣ
медонад.367
Яқинан

таъсири ҷуғрофӣ дар ранги чеҳра, пӯст ва нажод дахолат

дорад. Ибни Халдун барои исботи ин масъала шоҳид меоварад ва тавзеҳ
медиҳад, ки дар иқлими шашум ва ҳафтум дар қисмати шимоли замин
бештар сокинони ин минтақа ба хотири сардӣ сафедранг мебошанд. Аммо
се иқлими дигар панҷум, чоҳорум ва сеюм, ки аз ҳолати муътадил
бархӯрдоранд, сокинонашон мизоҷи солим ва чеҳраҳои зебо доранд.
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Иқлими аввал ва дувум ба хотири гармои зиёд пӯст ва чеҳраи
мардумонашон сиёҳ аст.368
Хулоса, ин матолибе, ки дар гузашта қайд шуд баёнгари оро ва
андешаҳои олимонаи Ибни Халдун буда, бораи таъсири омили ҷуғрофӣ ва
муҳит дар зиндагии башар баён шуда аст. Ӯ воқеан дар ин замина пешгоми
олимони мағрибзамин будааст. Зеро Ибни Халдун яке аз нахустин
донишманде аст, ки дар мавриди нақши ҷуғрофӣ ва миҳити табии дар
зиндагии инсон ва осори он дар низоми иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ахлоқу фикр ва
сабки илмӣ баҳс кардааст ва қонунҳои онро кашф кардааст. Донишмандони
дигар оро ва назарияҳои ӯро такмил додаанд. Ҳамчунон ки дар аввал баҳс
кардем, яке аз шахсиятҳои илмии ин гурӯҳ Монтескё аст, ки дар китоби
«Руҳ-ул қавонин» ба таври васеъ дар бораи қонунҳо ва низомҳои иҷтимоӣ,
сиёсӣ ва робитаи онҳо бо омили муҳити ҷуғрофӣ баҳс мекунад. Ӯ ҳатто
ончунон муболиға менамояд, ки танҳо омили асосиро дар ихтилофи
миллатҳо, қонунҳо, одобу русум, сатҳи тамаддун, шакли ҳукумат, низомҳои
сиёсӣ, иқтисодӣ ҷанг аст. Монтескё барои ин иддао теъдоде аз низомҳои
печидаи иҷтимоиро шоҳид меоварад ва исрор дорад, ки исбот кунад
ҷуғрофиё танҳо омиле аст, ки вазъияти иҷтимоиро ташкил медиҳад ва як
навъ робитаи зарурӣ миёни омили ҷуғрофия ва системаҳои иҷтимову сиёсӣ
вуҷуд дорад.
Аммо Ибни Халдун ҷуғрофиро танҳо омил намедонад, балки омили
дин, асабият, шароити иқтисодӣ, тарбият ва таълимро дар ба вуҷуд омадани
шахсияти иҷтимоӣ низ таъсирнок медонад. Танҳо табиат нест, ки дар
шахсияти иҷтимоӣ дахолат дорад, балки инсон, ирода ва тавоноии ӯ
сарнавиштсоз аст. Инсон бо қударте, ки дорад метавонад табиатро дигаргун
созад ва нерӯи табии ба худ ром созад. Инсон аст, ки таърихро месозад ва
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тамаддунро ба вуҷуд меоварад ва ин забони ҳоли файласуфи иҷтимоӣ ва
олими мусулмон Ибни Халдун аст.
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Хулоса
Мавзӯе, ки дар ин рисола мавриди баррасӣ қарор гирифт, бо
муҳимтарин ва арзишмандтарин мавҷуд, яъне инсон ва хусусиятҳои
фикриву илмиву иҷтимоии ӯ вобаста мебошад. Инсон дар дунё нақши
муҳимми эҷодкорию дигаргунсозии муҳити худро ба самти хубиҳо бар ӯҳда
дорад. Масъалаи таъсири муҳит ба инсон ва сифатҳои иҷтимоии ӯ аз
масъалаҳои бисёр дақиқи фалсафаи иҷтимоӣ ба шумор рафта, олимону
файласуфони зиёде дар тӯли таърих дар ин маврид изҳори назар намудаанд.
Аз рӯзе, ки инсон худро шинохт, хоҳиши фаҳмидани моҳияти таъсироти
табиат бар ӯ дар меҳвари андешааш ҷой дошта, мекӯшад нақши табиатро
дар таъйин намудани сифатҳои иҷтимоӣ дарк кунад. Зеро дарки дурусти ин
масъала ба тарзи фикрронӣ, ҷаҳонбинӣ ва амал инсон алоқамандии наздик
дошта, роҳу равиши ӯро дар зиндагии фардӣ ва иҷтимоӣ муайян менамояд.
Дар бораи таъсири муҳит ба сифатҳои иҷтимоии инсонӣ назарияҳову
андешаҳои хеле зиёд ва гуногуне аз тарафи олимону файласуфон то ба
имрӯз пешниҳод шудааст. Интихоби як назарияе аз миёни назарияҳо кори
осоне нест, бояд барои фаҳму дарки саҳеҳи ин масъала диққати ҷиддӣ дода
шавад. Хулоса, мо аз як сӯ бо холигии илмӣ ва таҳлилӣ дар мавриди
масълаи таъсири муҳит ба сифатҳои иҷтимоии инсонӣ рӯ ба рӯ будем ва аз
сӯи дигар, ҳар гуна назарияро дар ин замина наметавонистем ба хонанда
пешниҳод намоем. Ҳамчунин, мо худро вазифадор меҳисобем, ки ин
холигиро бо пешниҳоди матолиби илмии лозиму кофӣ бартараф намоем ва
дар ин замина ба баҳсу баррасӣ ва таҳқиқ бипардозем. Ба ҳамин хотир,
масъалаи «Таълимоти ибни Халдун дар бораи ташаккули сифатҳои
иҷтимоии инсон»-ро мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор додем.
Дар мавриди вижагиҳои равишии методологии Ибни Халдун дар
таҳлили ҳаёти ҷомеа метавон ба ин хулоса расид, ки Ибни Халдун яке аз
маъруфтарин шахсиятҳоест, ки дар асрҳои гузашта ба баррасии ҷомеаҳои
гуногун пардохта аст. Ӯ ҳамчун таърихнигор, сиёсатмадор, файласуф ва
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адиби тавоно дар муқадимаи китоби таърихии худ «Ал-ибар» бар
таърихнигорӣ ва таърихнигарӣ андешаҳои наву баҳсангезеро матраҳ намуда
аст. Ибни Халдун баҳсҳоеро дар мавриди равишшиносӣ зикр карда аст, ки
бештари онҳо бар асоси тавзеҳу интиқодҳои ӯ нисбат ба гузаштагони худ
аст. Аммо дар мавриди равиши таҳқиқ бояд гуфт, ки ҳарчанд худи Ибни
Халдун равиши таҳқиқи хосе баён накарда, аммо нуктаҳо ва вижагиҳоеро
мавриди таваҷҷуҳ қарор дода аст. Масалан, ӯ ба зарурати таҳқиқи иҷтимоӣ,
навъҳои равишҳои таҳқиқ, адабиёти таҳқиқ ва роҳҳои ба хатороҳнадодан
дар таҳқиқро нишон дода аст. Марҳилаҳои равиши таҳқиқи Ибни Халдунро
бо такя бар осораш метавон чунин баён кард; 1. Ҷамъоварии иттилооти
дуруст бо равишҳои гуногун. 2. Нақди ин иттилоот ба воситаи улуми ақливу
нақлии он замон. 3. Ба ҳам пайвастан ва якпорчасозии онҳо ба воситаи
дидгоҳҳои ҷомеънигарӣ ва бо дар назар гирифтани робитаҳои мутақобили
падидаҳо. Ба назари Ибни Халдун ҳодисаҳои таърихӣ ҳукми иттилоотеро
доранд, ки ба коркард ниёзманданд. Ӯ аз дидаҳо, шунидаҳо, навиштаҳо ва
таҷрибаҳо ба унвони сарчашмаҳои аслии таҳқиқ ёд карда, ва пас аз
ҷамъоварии ахбору иттилоот аз равишҳои гуфташуда дар марҳилаи аввал ба
арзёбии ҳар яке аз онҳо ба таври ҷудогона мепардохтааст. Дар охир бо
муқоисаи он ахбор метавонад усулу қонуне ба даст биоварад, ки муътамад
бошад.
Ҳадафи Ибни Халдун аз ин равиш он аст, ки агар таърихнавис аз
ҷанбаҳои дуру дарози таърихӣ бехабар бошад, наметавонад ахбори
зоҳириро дарк кунаду хабари дурустро аз нодуруст фарқ гузорад.
Пас аз назари Ибни Халдун равиши баррасӣ ва таҳлили «умрон» ва
иҷтимои башарӣ аввалан бурҳонӣ ва ақлӣ буда, бар пояи равиши
индуксионӣ ва қиёс устувор аст. [3-М]
Дар баҳси таъсири муҳитҳои мушаххаси фикрӣ ба ташаккули
андешаҳои Ибни Халдун оид ба ҷомеа ба ин хулоса метавон расид, ки
Ибни Халдун пас аз мутолиаи осори нависандагон ва тафаккур дар аҳволи
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гузаштаву ҳол дар охир тавонистааст равиши наве барои навиштани таърих
ба вуҷуд биёварад. Ибни Халдун мегуяд: «Равиши фикриеро интихоб
кардам, ки махсус ба ман аст ва хонандаро ба тааҷҷуб меоварад. Гоҳе
мумкин аст, матлабе аз назари ман дур монда бошад, вале дар иваз ҳамвора
роҳро нишон додам».369
Алоқаи Ибни Халдун ба таҳқиқ ва талоши фаровони ӯ барои ба даст
овардани ахборе, ки битавон ба он яқин пайдо кунӣ сазовори аҳсант аст. Ӯ
мекӯшад ба матолибе даст ёбад, ки дар он гумони иштибоҳ набошад. Ибни
Халдун таҳқиқи таърихро вазифаи худ меҳисобад, ва аз интихоби ин роҳ
боре ҳам пушаймонӣ намекунад. Ин муҳақиқ кӯшиш мекунад, ки решаҳои
ақибмондагиву сустии асри худро дарёбад ва талош мекунад бифаҳмад, ки
чаро давлатҳо оҳиста-оҳиста шикаст мехӯранд, ва ҷомеаҳо аз байн
мераванд.

Ибни

Халдун

аз

навиштаҳову

назарияҳову

андешаҳои

донишмандони пеш аз худ баҳраи фаровон бурда аст. Зеро дар таърихи
тафаккури башарӣ таъсирпазирӣ аз донишмандони гузашта як амри
маъмулист ва ҳаргиз арзиши кори Ибни Халдунро кам намекунад. Диққат ва
таваҷҷуҳ ба асарҳои гузаштагон аз заруратҳои илмӣ аст. Ӯ, ба монанди ҳар
ихтироъкунандаи навандеш он ҷо, ки даст ба ихтироъ мезанад, ҳатман аз
ихтироъҳои дигарон истифода мекунаду аз таркиби онҳо шакли тозаеро ба
намоиш медиҳад. Ибни Халдун дар асоси таҳқиқи осори пешиниён фикру
андешаи навинеро ба вуҷуд оварда аст. [1-М]
Дар мавриди аҳамияти дидгоҳ ва таълимоти Ибни Халдун дар
улуми муосири иҷтимоӣ ба ин хулоса мерасем, ки андешаҳои фалсафӣилмӣ дар бораи падидаҳо ва воқеиятҳои иҷтимоии инсонӣ вуҷуд дорад. То
имрӯз олимон ва назарияпардозони соҳа дар бораи ин андешаҳо назария ва
таърифҳои фалсафию илмӣ нишон дода, мулоҳиза намудаанд. Шояд
мутолиаи дидгоҳҳои соҳибназарони гузашта кори беҳуда ба назар бирасад,
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аммо дар воқеъ чунин нест. Зеро

ки афкори он донишмандон асос ва

бунёди эҷоди андешаҳо ва назарияҳои нав дар замони муосир аст. Бо дар
назар гирифтани ин нуқта, баъзе аз донишмандон, ба ҷои он ки андешаҳои
Ибни Халдунро барои фаҳми даврони муосир истифода намоянд, онро як
шахсияти бузурги таърихӣ донистаанд, ки гӯё назариёт ва дидгоҳои он дар
қарни XIV - XV матраҳ буда, танҳо бо он замон дахл дорад. Дар ҳоле ки
андешаҳои ӯ дар қарни бистум сарчашмаи баъзе довариҳои илмӣ ва сиёсӣ
гардидааст. Ҷомеаҳои муосир барои ҳалли баъзе аз масъалаҳои иҷтимоӣ ба
андешаҳое ниёз доранд, ки битавонанд ин масъалаҳоро бартараф намоянд.
Ибни Халдун дар бисёре аз масъалаҳои ҷамъиятӣ, ба монанди роҳҳои
афзоиши ҷамъият ва нақши он дар рушди иқтисод ва иҷтимоъ назарияҳое
баён кардааст, ки дар осори саромадани фалсафаи иҷтимоӣ он мафҳумҳо
ёфт мешаванд. [3-М]
Дар баҳси омилҳои таъсиргузор ба сифатҳои иҷтимоии инсон, аз
нигоҳи Ибни Халдун, ба ин хулоса мерасем, ки Ибни Халдун пас аз баёни
фарқияти инсон аз ҳайвонот ва ҷойгоҳи инсон моҳияти ҷомеа ва зиндагии
иҷтимоиро баён мекунад. Ибни Халдун дар бораи чигунагию зарурати
шаклгирии ҷомеаҳои башариро дар се асли асосӣ ёдовар мешавад. Якум,
инсон маданитабъ аст, яъне барои инсон вуҷуди ҷомеа зарурӣ аст. Дувум
башар ниёзманд ба қонун аст, то аз худ дифоъ кунаду барои иҷрои қонун
ниёзманди ҳукумати ҳоким аст. Сеюм, инсоният ниёзманди давлати
подшоҳӣ аст. Ба назари ӯ ободонии сарзаминҳо ва шаклгирии ҷомеаҳо
амри ҳатмиву зарурист, ки ба фаъолияти роҳбарон вобастагии зиёд дорад. Ӯ
ниёзҳои зарурӣ ва фитрии инсонро сабаби аслии пайдоиши зиндагии
иҷтимоӣ медонад. Вай мисли файласуфони қаблӣ инсонро фитран маданӣ
дониста, ин мафҳумро чун зарурати иҷтимои инсонӣ тафсир мекунад. Вай
омили маишатро ба унвони ниёзи асосӣ ва зарурии табиӣ ва омили
дигаргунии марҳилаҳои тамадун мешуморад. Ҷомеаҳо дар айни назму
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пайвастагӣ дар дигаргунии ниҳодҳои иҷтимоӣ монанди шуҷоат, покии
насаб, издивоҷ ва дигар сифатҳо нақши асосиро бар ӯҳда доранд. [7-М]
Таъсири муҳит ба ташаккули сифатҳои иҷтимоии инсон яке аз
назарияҳои Ибни Халдун аст ва мо дар ин баҳс ба ин хулоса расидем, ки
пешрафти санъату рушди ҷамъият, нигарониҳои асосӣ дар бораи манобеи
табиӣ ва муҳити зист эҷод карда аст. Ибни Халдун баъзе масоили мубрами
имрӯзаро ҳануз чанд аср пеш матраҳ намуда, аз таъсири афзоиш ё коҳиши
ҷамъият ва олудагӣ ё тозагии ҳаво баҳс мекунад. Дар ҷамъиятшиносии
муосир, муҳити табиати солим ба маънои воқеӣ фақат дар ҳаво, об, замин ва
гиёҳон хулоса намешавад, балки муҳити табиати солим омилҳои бисёри
дигареро низ, аз он ҷумла, ҷои зисти муносиб, фароғат ва оромиши рӯҳӣ,
хонавода бо теъдоди матлуби фарзандон, шуғли муносиб ва ғайраро дар бар
мегирад. Ин донишманд ба баррасии падидаҳое ба мисли дигаргунии одобу
русум, рӯҳияи хонаводагӣ ва қавмӣ, донишҳо, пешрафтҳо, фарқи миёни
шуғлҳо, таъсироти обу ҳаво дар зиндагӣ, додугирифт, зиндагии иқтисодӣ,
таъсири табиат дар ахлоқи одамӣ, зиндагонии мардуми шаҳрнишин ва
биёбоннишин, кишвардорӣ, пешрафт ва нобудии миллатҳо ва бисёре аз
масъалаҳои дигар баҳс карда ва дигаргуниҳои таърихро бо равиши
иҷтимоӣ-таърихӣ тафсир кардааст. Пас, Ибни Халдун дар баёни таъсири
вижагиҳои муҳит ба ташаккули сифатҳои иҷтимоии инсон заҳматҳои зиёде
кашида, дар ин мавзӯъ корҳои боарзише кардааст, ки барои ҷомеашиносии
имрӯза низ хеле аз аҳмият холӣ нест. [1-М]
Дар охир дар баҳси идомати минбаъдаи равиши табиатгароии Ибни
Халдун дар таҳлили ташаккули сифатҳои иҷтимоии инсон ба ин хулоса
мерасем, ки Ибни Халдун аз ҷумлаи донишманде аст, ки дар мавриди нақши
миҳити ҷуғрофӣ ва табиат дар зиндагии инсон ва таъсири онҳо дар низоми
иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ахлоқӣ ва фикрӣ баҳси илмӣ карда, қонунҳои онро
кашф кардааст. Донишмандони зиёде бо истифода аз оро ва назарияҳои ӯро
корҳои гуногуни илмӣ кардаанд. Ибни Халдун, баръакси баъзе аз
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донишмандон, танҳо ҷуғрофиро омил ташаккули сифатҳои иҷтимоии инсон
намедонад, балки дин, асабият, шароити иқтисодӣ, тарбият ва таълимро дар
ба вуҷуд омадани шахсияти иҷтимоӣ таъсирнок медонад. Танҳо табиат нест,
ки дар шахсияти иҷтимоӣ дахолат дорад, балки инсон ирода ва тавоноии ӯ
сарнавиштсоз аст ва инсон бо қударти тавоне, ки дорад метавонад табиатро
дигаргун созад ва табиатро мутеи худ созад. Инсон аст, ки таърихро месозад
ва тамаддунро ба вуҷуд меоварад ва ин забони ҳоли файласуфи иҷтимоӣ
Ибни Халдун аст. [4-М]
Ҳосили мабоҳиси ин мавзӯъ тасдиқи ин воқеият аст, ки таъсири муҳит
ба ташаккули сифатҳои иҷтимоии инсон аз тарафи Ибни Халдун
воқеъбинона нишон дода шуда, ки арзиши баланди илмӣ дорад. Баҳсу
баррасии назарияҳои ин бузургон

посухдиҳанда буда, ниёзҳои илмии

имрӯзи ҷомеаро дар фароянди навовариҳои илмӣ хоҳад дошт.
Бовар дораем, ки дар масъалаи таъсири муҳит ба ташаккули сифатҳои
иҷтимоии инсон майдони сухан басе густурдаву фарох ва умқи масъала
нопайдост. Аммо ба андозаи тавони худ бо такя бо осори Ибни Халдун
талош намудаем, масъалаи мазкурро мавриди баррасӣ қарор диҳем.
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