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 چکیده

شناسی ابن خلدون در مطالعه هدف اصلی این پژوهش، بررسی روش
هایی برای آموزش و پرورش های تاریخی و استنتاج داللتواقعیت

باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تطبیقی می
یک  به عنواناستنتاجی بهره گرفته شد. ابن خلدون -تحلیلی
شناسی خاص، ی از روشگیرنویس مسلمان توانست با بهرهتاریخ

روش بدیعی را برای بیان تاریخ ارائه کند تا جایی که برخی او را 
 یعناند. او در کتاب اصلی خودش یدانسته« فلسفه تاریخ»گذار بنیان

کند. روش تطبیقی پایه اساسی شناسی خود را بیان می، روش«مقدمه»
از  توان گفت او با استفادهطورکلی میکتاب مقدمه است. به

نگری و تفکر سیستمی، وقایع و رویدادهای منفک و مستقل را جامع
در ارتباط با هم مورد بررسی قرار داده است تا بتواند آنها را در بستر 

اصولی را استنتاج  سرانجامفرهنگی، سیاسی و اجتماعی تفسیر و 
کند. در آموزش و پرورش تطبیقی، سه روش از کار ابن خلدون 

ای و تاریخی استخراج و توضیح داده ای، مقایسهشامل روش مشاهده
 شده است.

 های کلیدی:واژه
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Abstract 

The main purpose of this study was to examine Ibn 

Khaldun methodology that used in the study of 

historical facts and inferences implications for 

comparative education. In this article, we try to 

evaluate Ibn Khaldun methodology by the analytic-

deductive method and derive implications from using 

in comparative education. Also, the steps for 

Comparative Studies in Education are presented based 

on Ibn Khaldun method. As a Muslim historian, Ibn 

Khaldun was able to take specific methodologies and 

presented innovative ways to express history so that 

some known him to the founder of "philosophy of 

history". He in Muqaddimah, was presented his 

methodology. The comparative method is the basis of 

his book "Muqaddimah". In general, we can say that he 

reviews isolated and independent events in connection 

with each other by Holistic and systematic thinking so 

that interpret them in the cultural, social and political 

context, and finally, deduce principles. Such approach 

will be used in comparative education and examination 

of the education issues. So in this article are studied in 

detail. 
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 مقدمه

های اصلی دانستن، روش یکی از روش .کنجکاو و دوستدار دانش و دانستن هستند به ذاتها انسان

متداول و قدیمی در علوم مختلف از  هاییکی از روش 2«روش تطبیقی»، 1مکی و مارش زعمبه  تطبیقی است.

های اجتماعی و انسانی در تمام ( که در ارتباط با تطبیق پدیدهGhaffari, 2009باشد )جمله در علوم انسانی می

ها، امکان نقد و ها و تفاوتشن کردن ابعاد پدیده مورد مطالعه، فهم شباهتها و جوامع است و با روفرهنگ

کند. در حال حاضر ها باز مینماید و راه را برای گفتگو و تعامل میان فرهنگداوری دوباره آن را فراهم می

این روش » در علوم انسانی و اجتماعی روش تطبیقی مبتنی بر فعال و سیال نمودن ذهن تاریخ بشری است.

برای  ،روازایناساساً بر این فلسفه مبتنی است که حقیقت در کل جهان، تاریخ، جامعه و طبیعت متجلی است. 

دیگر مواجه سازیم یکتاریخی ذهن بشر را با  هایداده ،سوی حقیقت ناگزیر باید به صورت شناورحرکت به

های های پیدایش دادهتطبیقی یکی از راه روش ،های جدید فراهم شود. بدین ترتیبتا امکان پیدایش نکته

طور مداوم برای آینده طرح مسئله تواند بهذهنی جدید و پیشرفت جامعه انسانی در آینده است. این روش می

 (.Sadeghi Shahir, 2008« )های ذهنی جدیدی را به وجود بیاورد.کند و داده

این علوم در تمام موارد در ست که تطبیقی در علوم انسانی از آن جهت ا اهمیت کاربرد روش

تطبیق جوامع و وضعیت آنها از طریق  ،نیبنابرا .کاری عمدی متغیرها پرداختتوان به آزمایش و دستنمی

 Halnonکند )ها نزدیک تواند ما را به علت بسیاری از پدیدهمقایسه آنها و بررسی وضعیت اولیه آنها می

and Carritte, 2007; Mahoney, 2003) روش تطبیقی در آموزش و پرورش نیز کاربردهای فراوانی .

های عنوان یک رشته مستقل در بسیاری از دانشگاهبه 3«آموزش و پرورش تطبیقی»امروزه  کهطوریبه، دارد

است معروف دنیا و چندی است در کشور ایران نیز در سطح تحصیالت تکمیلی توسعه یافته 

(Mohsenpour, 2013صاحب .)که امروزه به صورت متمرکز  هاییمؤسسهو  هانشریه، هاپژوهش ،نظران

 ;Aghazadeh, 2013b) ستندینکم  ،کنندهای آموزشی مختلف کار مینظام سهیو مقادر مسائل آموزشی 

Mohsenpour, 2013; Khoi, 2013.) ها در ها و افتراقروش تطبیقی روش کشف اشتراک ،طورکلیبه

؛ پس آموزش و پرورش تطبیقی، (Ghaffari, 2009; Meleser, 1976ست )ها و فرایندهامیان واقعیت

انی و مکانی مختلف ها بین یک یا چند پدیده تعلیم و تربیتی در قلمروهای زمها و افتراقبررسی اشتراک

های تطبیقی البته اکثر پژوهش»شود. بیقی طولی و عرضی یاد میعنوان تحلیل تط است که از آن با

                                                 
1 .McKay and Marsh 
2. Comparative method 

3. Comparative education 



 1394 پاییز و مستان، 2، شماره 5سال                                نامه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد    پژوهش    112

 (.Mirza Mohammadi, 2008, P. 54) «.شوندالمللی انجام میدر یک بافت بین طورمعمولبه

دارد های مختلفی وجود در علم بودن آموزش و پرورش تطبیقی بحث هرچند

(Aghazadeh,2013b; Mohsenpour, 2013; Khoi, 2013; Mirza Mohammadi, 2008 اما در روش ،)

نظران همچنان صاحب، نیباوجودا .(Farjad, 2011دارد )تطبیقی و مراحل آن توافق بیشتری وجود 

اند. سیر تحول در های مختلفی در آموزش و پرورش تطبیقی ارائه کردهو مدل هاشناسیروش ،مختلف

اثر « اسکیس»با انتشار ) ینیتکو( 1های اخیر را به چهار مرحله در قرن زمینه آموزش و پرورش تطبیقی

 نگریآینده( 4و ( 1920-1940) 2نظری های( نظام3 (،1830-1914) یپژوهش( 2(؛ 1مشهور ژولین دوپاری

 .(Aghazadeh, 2013a; Almasi, 2010اند )بعد از جنگ جهانی دوم( تقسیم کرده)

 و 12نوا ،11بارنارد ،10هنز ،9آرنولد ،8کی ،7مان ،6باچ ،5گرایسکوم ،4کوزن ،3افرادی مانند ژولین

های ها و به شیوهاند که به پیشبرد آموزش و پرورش تطبیقی در موقعیتهای فراوانی انجام داده، تالش13کوی

است تر پرآوازه 16و بردی 15، کندل14نام افرادی مانند سدلر ،مختلف کمک کرده است. در این میان

(Aghazadeh, 2013b; Mohsenpour, 2013; Khoi, 2013; Mirza Mohammadi, 2008).  مایکل سدلر

گشود دریچه جدیدی را بر روی مطالعات آموزش و پرورش تطبیقی  ،ایبا انتشار مقاله 1900 در سال 

(Aghazadeh, 2013b در این مقاله او آموزش و پرورش را زاده یک سری عوامل و نیروهای اجتماعی و .)

تحت پژوهش پرداختند، بیشتر داند. دانشمندانی که در نیمه اول قرن بیستم به تاریخی قابل تشخیص می

زش و آمو»ایساک کندل رومانیایی که کتاب  نمونه،طور تأثیر عقاید و افکار سدلر قرار گرفته بودند. به
های ، سعی داشت اثبات کند که نظام(Kandel, 1933نمود )منتشر  1933خود را سال  «پرورش تطبیقی

هاست. کندل که به پدر دانش تعلیم و تربیت های سیاسی آنتعلیم و تربیت در ممالک اروپایی متأثر از نظام
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تواند صورت گیرد و میروش های آموزشی به چند تطبیقی معروف است، معتقد است که مقایسه نظام

کاربرد »، 1«توصیف و تشریح»استفاده از نوع شیوه تحقیق و مطالعه بستگی به هدف دارد او سه مرحله 

 Aghazadeh, 2013b; Mirzaبرد )را در مطالعات خودش به کار  3«انتخاب اصلح»و  2«تاریخی

Mohammadi, 2008). جرج زی ال بردی لهستانی ، ترین پژوهشگران این حوزهدیگر از برجسته یکی

اولین وظیفه « های آموزش و پرورش تطبیقیگفتاری درباره روش»ای با عنوان است. این دانشمند در مقاله

ها و افرادی که به نحوی در تدریس یا تحقیق تعلیم و تربیت تطبیقی مشغول هستند را شناخت روش

ید بر مبنای نقشه و برنامه سنجیده باشد که داند و معتقد است که پژوهش باای مناسب میگزینش شیوه

 .(Aghazadeh, 2013a) دینماو مقایسه را مطرح می جواریبرای آن مراحل، توصیف، تفسیر، هم

ای در زمینه آموزش و پرورش های مقایسهمطالعات و بررسی نظریهای ضرورت وجود پایه

دهند و برخی اهمیت بیشتری می نظریهای به جنبه برخی نویسندگانتطبیقی امری روشن و بدیهی است. 

های مطالعاتی زیادی مانند روش ،های اخیراند. در طول سالها را مقدم دانستهدیگر شناخت روش

شده را پیشنهاد  بندیطبقههای مطالعاتی، مجاورتی و های آماری، مطلق یا انتزاعی، مبتنی بر سایر نظامروش

 رواج یافت 19ای مبتنی بر روش تاریخی از قرن های مقایسههای اخیر روشدر سال به طور نمونه،اند. کرده

توان کندل را نام برد. او هدف عمده کاربرد روش و از هواخواهان روش تجزیه و تحلیل تاریخی می

لل را باید اند. این عها بودهداند که پدیدآورنده آنای در این قبیل مسائل را در تحلیل علی نهفته میمقایسه

فرماست. هوراس مان و فردریک هایی جستجو کرد که بر سازمان اجتماعی جامعه حکمدر نیروها و نگرش

ای مشابه خلق و خوی ملی، نفوذ فضای جغرافیایی، فرهنگ، تاریخ، نفوذ خارجی و نیز به شیوه 4اشنایدر

 (.Aghazadeh, 2013aکنند )تحوالت فرایند تعلیم و تربیت را بررسی می

آموزش و پرورش، »نظران اخیر آموزش و پرورش تطبیقی نیز در کتاب کوی از صاحب لوتان
با طرح این سؤال که نقش آموزش و پرورش در تولید و بازتولید جوامع چیست؟ بیان  «جوامع ها وفرهنگ

ؤال مذکور درستی به ستوان با مطالعه تنها یک کشور، حتی چند کشور در زمان معاصر بهکند که نمیمی

های مختلفی تغییر یافته و در حال تغییرند. تاریخ تطبیقی ها و مکانزیرا این نقش در زمان ؛پاسخ داد

 پذیرامکاندهد. مقایسه بین فرهنگی مشکل است اما ها امکان درک دقیق تغییر و نسبیت را میفرهنگ

 .(Khoi, 2010است )
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، سیاست، شناسیجامعهمهمی را در زمینه  هایدیدگاهها نیز مطالعات و در این میان برخی از شرقی

است. اهمیت کار  1«ابن خلدون»اند که شاید بتوان گفت یکی از بارزترین آنها تعلیم و تربیت مطرح نموده

تر از شود که به یادآوریم که او بسیار پیشعنوان یک دانشمند مسلمان، زمانی مشخص میابن خلدون به

مطرح نماید. مطالعه آثار چنین  زمینهرا در این  جدیدیهای نظران مطرح شده، توانسته است روشصاحب

. لذا، فایده باشدال و آیند جوامع مفید بهتواند در راه شناخت گذشته و پیوند آن به حاندیشمندانی می

در پرداختن به تاریخ جوامع،  خلدون ابن یشناسروشدر این مقاله قصد دارد با بررسی نگارنده 

برای دستیابی به این هدف از هایی برای آموزش و پرورش تطبیقی را از روش او استخراج نماید. رهیافت

. در گام بهره گرفته شد تاجیاستن -ی در ترکیب با روش تحلیلیامتکی به مطالعات کتابخانه پژوهشروش 

های ابن خلدون به ویژه موجود در زمینه آثار و اندیشه هایدیدگاهو  مطالعات، هاپژوهشاول با مطالعه 

او در بررسی تاریخ و نحوه ارائه اصول و قوانین تاریخی و معرفی علم عمران و نگاه  شناسیروشدرباره 

با مطالعه کتاب مقدمه ابن  در گام دوم . سپس،نظری اولیه ارائه شد چهارچوب لم تاریخ،علمی به ع

با توجه به زمینه موجود در  وردنظر. در گام سوم، اصول مآمد به دستاو  شناختیروشخلدون، اصول 

تطبیقی  پژوهشروش . در پایان، آموزش و پرورش و الزامات نظری آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت

نظری برای کمک به محققان قلمرو مطالعاتی آموزش و  ییهاافتیو ره مستخرج از کار ابن خلدون مطرح

 معرفی گردید.پرورش تطبیقی 

 

 ابن خلدون کیست؟

 Azadاست )او تأثیر داشته  شناسیروشبا توجه به اینکه زندگی و سرگذشت ابن خلدون در 

Armaki, 1993) ابوزید عبدالرحمن بن احمد شود. ارائه می اواز شرایط و سرگذشت شرح کوتاهی ؛

ه. ق در مصر درگذشت  808در تونس متولد و به سال  ه. ق 732معروف به ابن خلدون در سال 

(Alimardani, 2006) .قرآن، تجوید، قرائت، علوم عربی، فقه، منطق، علوم طبیعی و ریاضیات را نزد  او

پس از بازماندن از  ( وLacoste, 2007; Sedaghate Samar Hoseini, 2013)اساتید مختلفی فراگرفت 

تحصیل، زندگی خود را با شغل کاتب در دیوان وزیر دولت حفصی پی گرفت. او عضو مجلس علمی 

 ,Husainشد ). در این دوران وارد فعالیت سیاسی او شدسلطان ابن عنان و کاتب سلطان و از مقربین درگاه 

جایی بود تا آنکه به ها در حرکت و جابههمچنان میان دولت ،ابن خلدون (.Qaymi Nik, 2011؛2003

                                                 
1. Ibn Khaldun 
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بسیار به علم، به آموزش آن اشتغال داشت.  رسید. او با عالقه( 1388)الوزرایی امیر بجایه سمت رئیس

مقدمه و تاریخ )از اتمام تألیف کتاب  پس علمی پرداخت. هایفعالیتبا ترک فعالیت سیاسی به  ،روازاین

و در  رسید بود، «ممالیک»به اسکندریه و سپس به قاهره که تحت سیطره هجری  784در سال  (نام عبره ب او

هجری درگذشت  808آنجا تا آخر عمر خود، به قضاوت و تدریس پرداخت. سرانجام در سال 

(Azarshab, 2003; Behnam, 2002; Khanmohammadi, 2011; Godini, 2012). 

 

 دمه چیست؟مق

العبر و دیوان المبتدا و »مورد نظر از کتاب اصلی ابن خلدون یعنی  شناسیروشبا توجه به اینکه 
« تاریخ ابن خلدون»یا « الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من دوی السلطان االکبر

 خیکه تارذکر است  شایانالزم است درباره این کتاب نیز اطالعاتی ارائه شود.  ،استخراج شده است

که در اینجا بیشتر با کتاب نخست که همان مقدمه است  (Kafi, 2012باشد )مذکور شامل سه کتاب می

ر اگ ،دیگر بیانخلدون با نام مقدمه او مترادف شده است. به نام ابن در هر صورت، .سروکار خواهیم داشت

نگاران عالم اسالم های تاریخخلدون و نام او فقط در ردیف بسیاری از آثار و ناممقدمه نبود، تاریخ ابن

بسا تاریخ او از نظر اهمیت به پای آثار بزرگان این رشته چون طبری، مسعودی و ابن اثیر شد و چهمطرح می

شناسی( تاریخ، تمدن و عمران )جامعه در مقدمه از جهت مبانی نظری اوهایی که موضوعاما  رسید،نمی

کتاب نخست در اجتماع و موضوع  .(Behnam, 2002آورده، اثر او را از آثار دیگر ممتاز کرده است )

 Ibnاست )که در دو جلد توسط گنابادی به فارسی ترجمه شده  عوارض ذاتی آن است بیانتمدن و 

Khaldun, 2003). 

از جمله  ،های پایانی سده هشتم هجری انجام پذیرفتدههکه نگارش آن در  «مقدمه» کتاب

 Garab, Azad) دیآهای مفصل تاریخ عمومی به شمار میترین و ارزشمندترین مجموعهمشهورترین، مهم

Armki, 2000; Lacoste, 2007قدر و جایگاه ابن خلدون و مقدمه او در زمان خود او و حتی  ،چند ( هر

شد در دولت عثمانی تا حدی به مقدمه او پرداخته  اما ،(Shirazi, 1994ماند )ها بعد از او مغفول قرن

(Garab,Azad armki, 2000) . ان غربی را به اهمیت مقدمه ابن شناسشرقآثار مورخان شرقی نیز، نظر

آسیایی  ای در مجلهدر مقاله 1نام فن هامره آلمانی ب شناسشرق. یک (Firuzian,1990نمود )خلدون جلب 

آن را به  در سه جلد به طبع مقدمه مبادرت نمود و ترجمه 2به معرفی مقدمه پرداخت. پس از او کاترمیر

                                                 
1 .Van Hammer 

2 . Quatremere 
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(. از Sedaghate Samar Hoseini, 2013رسانید )آن را به پایان  1نالارون دسزبان فرانسوی آغاز کرد و ب

  2جایی که توین بی تا هایی نگاشته شد.آن کتاب منتشر و درباره (در سراسر عالم)به بعد نام مقدمه  اینجا

شک تاریخ را بنا نهاد و بی ابن خلدون با الهامی در خویش، فلسفه»نویسد: مورخ شهیر انگلیسی پیرامون آن می

 (.Sedaghate Samar Hoseini, 2013) «ترین کار از نوع خویش است.این بزرگ

اند که او گفته ،بخشد. بنابراینهای قرآنی پایان میدمه را با نقل یکی از آیهخلدون هر فصلی از مقابن

 «مقدمه»ابن خلدون در پایان . (Rahimlu, 1990عقل و عرفان هر دو را با هم داشته و هر دو را به کار برده است )

این علم نیازمند ظهور  ،روازایننبوده است.  اوکند که علم جدیدی را بنا نهاده که پیش از اشاره می فروتنیبا 

کند که پس از او افراد اندیشمندی شخصی است که آن را کامل، اصالح و تهذیب نماید و در پایان آرزو می

 .(Ibn Khaldun, 2003)کنند  کاملهای اولیه او را باشند که بتوانند قدم

مفهومی است که ابن خلدون از تاریخ دارد و از سوی دیگر  معرف سویکاز « مقدمه» ،طورکلیبه

و همچنین چگونگی عمل و  3شامل تجزیه و تحلیل منطقی نهادهای اجتماعی و سیاسی معاصر خودش

 کند.در نهایت از آنها نتایج کلی را استخراج می که باشدیمذکور مکارآمدی نهادهای 

 

 ابن خلدون شناسیروش

است  علمی و معرفت از علوم هر شاخه بحث تریناصلی ،شناسیروشیا  شناسیروش مفهوم

(Shrbiani, 2013)و تحلیل و تجزیه ، مطالعهاطالعات آوریجمع هایروش به واسطه از علوم . بسیاری 

 تمایز و یا تشابه تواند وجهمی همچنین علمی شناسیروشند. شواز یکدیگر متمایز می موضوعشان

در عرصه مطالعات علمی، روش نماید،  را روشن از علوم خاص و زمینه رشته یک و متفکران دانشمندان

دیگر، فرایندی عقالنی برای دستیابی به  بیانهای شناخت و برکناری از خطا، یا به عنوان مجموعه شیوهبه

ازی منتظم از طریق تعبیه ابزارها و به تعمیق فرایندهای عقالنی اندیشه پرد شناسیروشدانش مطرح است. 

ها، قواعد و راهبردهای کسب و توسعه دانش است که اصول، شاخص کنندهتنظیم موردنیازمفاهیم اساسی 

 بر مبنایکنند و منظور بررسی ماهیت، دامنه و عملکرد موضوع مورد مطالعه معرفی میفیلسوفان هر رشته به

و  س هر کنشی انسانی را روشنموجود در پ نظری هایدیدگاه و غیرعلم را مشخص، آن، مرز میان علم

 ,Nikhahe Ghamsari and Kazemi Arani) ندینماعلمی را معین می پژوهشهای مجاز هر و روش فنون

                                                 
1 . De-Slane 
2 . Toynbee 

 اند.هایی که با آن مناطق ارتباط داشتهها و دولت. مغرب، آفریقای شمالی و ملت3
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 کند و دستورالعمل چگونگیالگویی را فراهم می ،است پژوهشناظر به مبانی نظری  شناسیروش(. 2012

 ,Shabani Varakiاست )آن  اشود که متفاوت از روش اما مرتبط باز الگو استخراج می پژوهشانجام 

2007b) .یا  هانظریه و برمبنای خود شناختیمعرفتو  شناسیهستیبامالحظه مبانی فلسفی،  شناسیروش

به زبان  کند.خاصی را برای بررسی و مطالعه آن موضوع معین، توصیه می فنونها و ، روشمتناسب با آنها

نامند و  برند روشکار می به حقیقت به رسیدن برای اندیشمندان را که هاییو راه وسایل مجموع ،ترساده

شکل  شناسیمعرفتو  شناسیهستیبر پایه  شناسیروشاساساً گویند.  »شناسیروش»ها را روش بررسی

 شناسیمعرفتو  شناسیهستیهای ابن خلدون، پایه شناسیروشقبل از پرداختن به مبانی  ،بنابراین .گیردمی

اش در عصر انحطاط و غروب تمدن ابن خلدون، اندیشمندی که دوران زندگی شود.ابن خلدون مطرح می

مالحظه نمود که در آن درصدد تبیینی  «مقدمه»در کتاب  توانمیرا  اشبینیجهاناسالمی گذشت، 

واقعیت در پویش  و اجتماعی و سیاسی عصر خود است و میان اندیشه عقلیفلسفی/تاریخی از رویدادهای 

ی یکی از ساوج. کندمیاش با بروز عقالنیت در عرصه شناخت و عمل پیوند برقرار تاریخی/ اجتماعی

ی بودن کنش انیمداند که با توجه به آن ها میبینی او را قائل بودن به روابط متقابل پدیدهعناصر جهان

زندگی اجتماعی برآمده و برآیند تعامل میان  ،شود. به عقیده اومی یادآورحیات اجتماعی را عناصر 

 ،بینی اوجغرافیا است. یکی دیگر از عناصر جهان و استیسهای متنوعی چون فرهنگ، اقتصاد، عامل

او کل اجتماعی را به جای کل  کهچنان .جایگزینی کلیت عینی شناخت پذیر به جای کل مجرد است

دهد. ترکیب مقتضیات عینیت و ضرورت عقلی نظری مورد مطالعه قرار می شناسیهستیکیهانی مطرح در 

 .(Savoji, 2001دانست )ابن خلدون  شناسیمعرفتتوان پایه ترجمان روش اوست. همین عناصر را می

آن، انواع ادراک و فرایند شناخت است.  او، اندیشه و مراتب شناسیمعرفتهای اصلی یکی از پایه

داند و برای آن سه مرتبه، تمییزی، تجربی و نظری قائل او اندیشه را خصیصه متمایز انسان و حیوان می

. او دانداست. او اندیشه را توانایی غور و جوالن در میان رویدادها و استنباط و درک اشیا جهان بیرون می

به ارتباط پایدار  وسیلهبدینو  پذیردنیروی اندیشه انجام می اان حادثات تنها بکند که افعال در جهبیان می

ها نسبت به شناخت را شاخصی برای بررسی تفاوت انسان ،او همچنین .نمایداندیشه و عمل تأکید می

به چشم  شناسیشناختدر نزد ابن خلدون نوعی ثنویت . (Ibn Khaldun, 2003دهد )دیگر قرار مییک

کند که بر اساس آن، گاهی در ادراکات بشری تقسیم می مخالفخورد که جهان را به دو عالم نسبتاً می

هیچ ارتباطی با هم داشته باشند، نشان  آنکهبیادراکات را در مقابل یکدیگر و گاهی جدا از یکدیگر، 

اید. آنچه در نزد ابن درصدد است که حدود شناخت و معرفت را مشخص نم بندیتقسیماو با این  .دهدمی
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بارها به جای عالم « مقدمه»، شناخت عینی و تجربی است. او در داردخلدون در فرایند شناخت اهمیت 

مانند کائنات، مکنونات، مخلوقات، واقعات، وقایع،  هاییتر وجه فلسفی و ذهنی دارد، تعبیرطبیعت که بیش

ف هستی شناختی، به معنای موجودات محسوس های ظریبرد که تفاوتموجودات، شخصیات را به کار می

از طریق  وهای بشری اکتسابی هستند کلیه دانش ،از نظر ابن خلدون .(Garab, Azad armki, 2000هستند )

بنابراین ادراکات ما ؛ آیدهای کلی از ادراک به ذهن میادراکات جسمانی حاصل شده و به شکل صورت

  .(Ibn Khaldun, 2003, PP. 869, 936است )مخلوق محدوث 

نزد ابن خلدون نه تنها مستقل از ادراکات ماست، بلکه به نظر او، ادراکات ماست که وابسته  ،وجود

بلکه این واقعیت بیرونی است که اندیشه را  ،سازدبه واقعیت است. این اندیشه نیست که واقعیت را می

نقد و پیشرفتی برای علم و  گونههیچبود و چنین نبود، دانش به صورت اکتسابی و نسبی نمی اگر سازد.می

کنند،  نگریواقعها در محافل علمی خود بحث از داشت. او قبل از اینکه غربیمعارف بشری وجود نمی

 این بحث را در شیوه مطالعات خود به کار گرفت.

ه بحث دهد او نیز برسد که نشان میهایی میبندیطبقههای خود گاهی به ابن خلدون در بررسی

ها و آگاهی بندیطبقهجز چیزی  اصوالً علمای بسیار اساسی در علم پی برده است. عنوان مقولهبه بندیطبقه

 و قابل اندیشمند نیز منعکس علمی نگرش در میمستقبه طور  علم خاصیت . ایننیست بشری هایدانسته

توان بندی میبندی الزم و ملزوم یکدیگرند؛ به این معنی که از طریق طبقهو طبقه بینیجهان. است تشخیص

بندی دهد که چگونه باید طبقهبه نوع نگاه واضع آن پی برد و برعکس نوع نگاه به جهان نیز خود نشان می

با واقعیات و  وجود و اولین برخورد از بیان زنجیره عبارت استشناسی تر، اساس هستیروشن بیانکرد. به 

 یکی .(Fadaei Iraqi, 2011) کندنوعی مسئله را روشن میبندی خود بهترین دغدغه انسان برای دستهمهم

یاد  1«یشناسپیت»یا « بندی تیپ» عنوانبه از آن امروزه که است ایرویه ،بندیطبقه هایروش تریناز جالب

 را در شرایط خاص یا پدیده ، واقعهجریان ریز یک دانشمند صفات آن بر مبنای که ایشود. رویهمی

 برداریبهره از آن مشابه خود در شرایط علمی هایتحلیل سرمشق عنوانگیرد و بهدر نظر می گوناگون

در  کنکاش ، امابردنمی خود نام در مقدمه خاص بندی مستقیم از تیپبه طور  گرچه خلدون نماید. ابنمی

 او دهد کهمی نشان و عصبیت و حکومت ، دولتو شهرت بدوی جوامع او در خصوص استدالل نحوهو  تحلیل

 او را به ،مثالی بندیطبقهو  بندی از تیپ گیریبهره این سرانجام کند کهمی استفاده علمی بندی تیپ از نوعی

 (.Sheikh, 1966; Lacoste, 2007) سازدمی رهنمون و جامعه تاریخ تر در خصوصجامع هاینظریه تدوین

                                                 
1. typology 
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وجود اشتباهات  و به واقدی آشنا شد و ابن خلدون با آثار مورخان مسلمانی مانند بالذری، مسعودی

ها و نژادهاست از فنون متداول در میان همه ملت خید، تاراما بع»نویسد: می که. چنانپی بردبزرگی در آثار آنان

دارند وهم  اقیآن اشتنام و نشان به معرفت کنند، هم مردم عامی و بیها میآن، سفرها و جهانگردی یکه برا

اند، چه در و نادانان یکسان انیآن دانافهمیدن  دهند و درمیپادشاهان و بزرگان به شناختن آن شیفتگی نشان 

باطن،  و اما در...و سرگذشت قرون نخستین،  نیشیپ یهادولتظاهر اخباری بیش نیست درباره روزگارها و 

و علمی است  هاستآندقیق برای یافتن علل  یجستجو ها وآن یدرباره حوادث و مباد پژوهشو  شهیاند

گیرد و مین سبب تاریخ از حکمت سرچشمه میه و بها آنه یقیعلل حقدرباره کیفیات وقایع و موجبات و 

طور جامع اخبار روزگار گذشته را و مورخان بزرگ اسالم به شمرده شودهای آن سزاست که از دانش

 را به، آن اخبار خوارانزهیرولی  اند.یادگار گذاشته و بهنگاشته  خیصفحات تار و آنها را در گردآورده

زراندود روایات  اند و بهپرداختهبه جعل  ایآنها دچار توهم شده  و در مورد ختهیباطل درآمهای نیرنگ

اند را شنیده آن اخبار هم چنانکه ورا پیروی کرده  شانیآیندگان، ا یاریاند و بستلفیق کرده و ساخته یفیضع

و ترهات را و اخبار یاوه  احوال درنگرندآنکه به موجبات و علل وقایع و اند بیگذاشته جابهبرای ما 

چنان ، کند و خسته است و غلط و گمان را آناغلب حیتنقاندک و نظر  پژوهشروش  ،رواز این .فروگذارند

 .(Ibn Khaldun, 2003)«…ندراران اخبایخویشاوندان و منزله گویی به که اندختهیدرآمبا تاریخ 

 مورخانبه  که اوهامی و به آن هایروش مطالعهو  تاریخ دانش فضیلت به خلدون ابن شناسیروش

 و»...نویسد: خود او درباره روش خود می. دارد اختصاص آن هایاز علت برخی دهد و یاد کردنمی دست

اختراع کردم وکیفیات  ای ابتکار آمیزشیوه اسلوب و روشی بدیع و آن، میان مقاصد گوناگون برای از

و چنانکه خواننده را به علل  .شرح دادم دهد،که در اجتماع انسانی روی می را آنها ذاتی و عوارضتمدن 

 را روشی تاریخ دانش» :گویدمی خلدون ابن. (Ibn Khaldun, 2003) ...« کندیمآشنا  موجبات حوادث

 ما را به فن این ، چهاست شریف و هدفی فراوان را سودهایی نیابد و آن دست بدان هرکس که است

 آگاه گذشته پادشاهان هایها و سیاستو دولت پیامبران هایها و سیرتملت یهاییخوها و سرگذشت

 نصیب تمام و دنیا فایده دین و در احوال تجارب از این را در پیروی آن جوینده آنکه کند و برایمی

 نظر و پایداری را حسن او باید که و هم نیازمند است گوناگونی هایمتعدد و دانش منابع به اوگردد، 

اخبار  کردن نقل به اگر فقط جوید، چه ها و خطاها دوریبرود و از لغزش حقیقت سویباشد تا به خاص

 Ibn) «نباشد در امان راستی از شاهراه خطاها و انحراف در پرتگاه از لغزیدن بسا کهاعتماد کند، چه

Khaldun, 2003). 
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کند. منظور او از دانش عمران ارتباط دانش عمران با تاریخ را روشن می« مقدمه»خلدون در ابن

شناختی، نگاران باید با دیدی جامعه. به نظر او تاریخ(Kafi, 2012شناسی است ))علم العمران( علم جامعه

بررسی و تحلیل علم عمران  در پرتورا  رویدادهای تاریخیباید  کند که مورخاو بیان مید. تاریخ را بنویسن

را مطالعه کردم و حقیقت گذشته و  1و چون کتب این جماعت»... گوید: می« مقدمه»خلدون در  ابن .کند

اکنون را بیازمودم، دیده قریحه را از خواب غفلت گشودم ... و کتابی در تاریخ ساختم که در آن از روی 

پرده برداشتم و آن را از حیث اخبار و نظریات به ابواب و فصولی تقسیم  یدرپیپهای احوال نژادها و نسل

ها را در آن آشکار ساختم ... مقاصد تاریخ خود را ها و تمدندولت کردم و علل و موجبات آغاز و تشکیل

آن  یبندفصلگردانیدم و در ترتیب و  2به کمال تهذیب کردم و آن را درخور فهم دانشمندان و خواص

ها و روزگارهای و بر احوال نسل داردیبرمراهی شگفت پیمودم ...و بدانسان که خواننده دست از تقلید 

 (Ibn Khaldun, 2003, P. 6)«شودنده آگاه میگذشته و آی

 شک ضرورت به و غیرمستقیم مستقیمبه طور او نیز  دهد کهمی نشان خلدون بر آراء ابن مروری

 شیوه . انتقاد او بهاست داشته اذعان و مفروض مسلّم قضایای و سقم صحت به دستیابی برای علمی

 است ها و اطالعاتیاو در یافته مؤید شک در واقع نگارواقعه و مورخان اسالمی پیشین علمای نگاریتاریخ

 و تاریخ از اندیشمندان گروه این اند. او در بابگذاشته یاز خود بجا و تاریخ علم عنوانبه ایشان که

 و در میان (Sheikh, 1965پرداختند )می از ناسره اخبار سره جستجوی به ندرتبه که معتقد است نویسان

 .آمدندیبرنم تعامل رویدادهاتر و کلی روابط هرگز درصدد یافتن تاریخی و حوادث وقایع

و نو است و آن بررسی علمی تاریخ  ه پای در راهی گذاشته که کامالً جدیدابن خلدون آگاهان

در این اند. کاری که پیشینیان او انجام داده –ی نقل اخبار و وقایع صرف به صورت پراکنده به جااست 

به بیان  ،، تعصبات قومی و مذهبی بودهایداورشیپراستا با نقد الگوهای پژوهشی قبل از خود که آغشته به 

و  درنگباشد، بی شیفته بیمذه ( بهاگر خاطر او )محقق»کند: بیان می کهچنان .پردازدنقاط ضعف آنها می

 که ستا یاپرده منزلهبه تمایل پذیرد. اینبیابد می خویش عقیده موافق را که هر خبری وهله در نخستین

 و نقل در پذیرفتن جهیدرنت، داردیبازمخبر  پوشاند و او را از انتقاد و تنقیحرا می او بصیرت دیده روی

                                                 
 کند.شان انتقاد مینویسیمورخان پیشین که از آنها درباره شیوه تاریخ .1

اند که این امر باعث شده که تاریخ را . اشاره به نقد ابن خلدون از تاریخ نگاران سنتی دارد که فقط به وقایع نگاری پرداخته2

ان گونه با بزرگنمایی بعضی از آنها و پهلوان همه از عوام و خواص بفهمند چون فقط حوادث پراکنده را به شکلی زیبا و داست

 سازند، بدون توجه به علل و عوامل این حوادث و ربط منطقی آنها.سازی مطرح می
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 (.Ibn Khaldun, 2003; PP. 64-65) «افتد.فرو می دروغ کردن

 (1 شمرد:برمی را چنین و علمای پیش از خود نگارانتاریخ هایاشتباهطورکلی به ،خلدون ابن

خاطر  و تعلق تمایالت (2 ،و منزلت قدرت خداوندان به آنان جستن و تقرب راویان خبریو بی غفلت

تقلید  (4 ،موردنیاز هایو دانش از علوم مورخان آگاهی عدم (3 ،یا مذهب عقیده یک به مورخ

 ,Sheikh, 1966; Alimardani) اجتماعی نظام شناختن( ن6 و ( نقص منابع5، از یکدیگر نگارانتاریخ

2006; Garab, Azad armki, 2000; Latifi, 2009.) 

 جهش یک خلدون عصر ابن و علمی فکری شرایط به با توجه و جامعه تاریخ هایقانونمندی کشف

برخوردار  خاص و جوهری را از ماهیت و تاریخی رود. او امور اجتماعیشمار می به علم در فلسفه بزرگ

پیدا  آنها آشنایی با طبایع خوبی به تاریخی حوادث با و مداومت باید بامهارت مورخ که (Nafisi, 1989داند )می

تواند در نگرشی دارد، می سروکار، اگرچه مورخ با رویدادهای منفرد و جزئی طبق آنچه بیان شد کند.

کالن به سیر رویدادها به یک واحد مطالعه کلی یعنی جامعه نظر داشته باشد و در درون آن کل واحد، 

ازمان دهد. ابن خلدون با پیوند زدن تاریخ و اجتماع، زمینه عملی آن کالن نگری را رویدادهای منفرد را س

خلدون با  ابن .(Farahani Monfared, 2003کند )های علوم اجتماعی است فراهم میکه امروزه از ویژگی

و مکانی با هیچ ارتباطی زمانی  ظاهربهمختلف تاریخی که  (اسناد و مدارک -اخباراطالعات )بررسی انبوه 

های علت و معلولی را ای از تحلیلاجتماعی، زنجیره-همدیگر ندارند توانست با ایجاد یک بستر مفهومی

را در علوم اجتماعی و تاریخ گشود تا  یپردازهینظردر حقیقت او باب  .در قالب اصولی خاص ایجاد کند

برخالف جریان رایج هم عصر خود )که از گذشته بسیار دور آغاز شده بود(، از وقایع مجرد به الگوهای 

توان گفت که ابن خلدون با های ساختاری به وجود آورنده رویدادها بپردازد. میرفتاری و حتی به قالب

ی هاشناسیروشتوان بیان کرد که در میان مباحث مربوط به مینگاه سیستمی به وقایع نگریسته است. 

شود و روش کیفی آنچه فرا نامیده می ییگرااثباتترین آنها را روش کمی، آنچه مختلف که عمده

شود، روش ابن خلدون، یک رویکرد میانه همان نگاه پارادایمتیک افرادی مانند مهر گفته می ییگرااثبات

وری حقایق زیرا ابن خلدون با گردآ ؛( استMehrmohammadi, 2012) شناسیروشمحمدی به کثرت 

نماید و با رفت و برگشت بین حقایق موجود و تاریخ و بررسی انتقادی آنها، اصولی را از آنها استخراج می

. (Garab andAzad Armki, 2000دهد )اصول ساخته شده، تصمیم گیری نهایی منجر به اصل را انجام می

تاریخی، ذکر ظواهر رویدادهای تاریخی بدون توجه به بافت موقعیتی و  یهاپژوهشکرد کمی در روی

باشد کاری که بسیاری از مورخان پیشین، تفاوت ماهوی وقایع مشابه و یا شباهت ماهوی وقایع متفاوت می
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خود ابن خلدون به چنین مورخانی رخنه گرفته و  کهچنان .دهندهمزمان یا پسین ابن خلدون انجام داده و می

نویسد که تاریخ و می( Farahani Monfared, 2003) دینماتاریخ متهم می ظاهربهآنها را به توجه صرف 

ها و تاریخ ظاهری بازگو کردن رویدادها و اخبار تاریخی مربوط به حکومت .دو صورت ظاهر و باطن دارد

ها و حوادث و مبادی آن درباره پژوهشتفکر و  ،باطنتاریخ ، اما در مردمان روزگاران مختلف است

ها بحث هاست و چون از کیفیت رویدادها و علت حقیقی آندقیق برای یافتن علل آن وجویجست

های آن شمرده شود سزاست که از دانش است. لذا،سرچشمه گرفته از حکمت  و علمی است ،کندمی

(Rosenthal, 1990) و  طلوعتنها را  خود تاریخ و معاصران پیشینیان برخالف خلدون ابن ،دیگرعبارتبه؛

 ،پنداشتنمی و ملوک اقوام ساده را سرگذشت کرد و اخبار تاریخینمی منفرد و متعدد تلقی وقایع غروب

 شناخت به تاریخی وقایع بررسی کوشید ازشد و میمی مواجهه تاریخی هاینو با پدیده ایشیوه به بلکه

کار  پایاناو کسی است که (. Sheikh, 1966آید ) نائل اجتماعی قوانین و کشف و معلولی علت روابط

تر بیان کنیم توجه این راه میانه و اگر بخواهیم دقیق ،نی؛ بنابرامورخان ظاهربین و راوی، ابتدای کار اوست

 سازد.ابن خلدون را متمایز می شناسیروش همآنها در کنار به کمیت رویدادها و کیفیت 

توان روش علمی دانست که در آن تا حد زیادی ابن خلدون را می شناسیروش ،طور خالصهبه

رسد او یک محقق عصر حاضر است اصول و مبانی روش علمی رعایت شده است. تا حدی که به نظر می

وری اطالعات تاریخی و بررسی نقادانه آنها با توجه به آبا گرد ی تاریخی پرداخته است. اوپژوهشکه به 

علوم کمکی که از آنها آگاه بود و با کمک مقایسه واحدهای حوادث به هم مرتبط و مشابه به استنتاج 

 پردازد.همین نتایج به بررسی حوادث دیگر تاریخی می به واسطهپردازد که می

 

 ن و کاربرد آن در آموزش و پرورش تطبیقیابن خلدو شناسیروشهایی ضمنی داللت

نند آموزش ارزشمندی ما هاینکتهالزم به ذکر است ابن خلدون درباره تعلیم و تربیت نیز 

حفظ آزادی و  ،تسهیل و سهل گیری و رافت با متعلم ،های فراگیرتوجه به توانایی در طی زمان، گامبهگام

 ،های آموزشی کارآمداستفاده از روش ،مطالب آموزشی از ساده به دشوار یدهسازمان ،فراگیرشخصیت 

و  ی مناسب برای یادگیریکردن زمینه فراهم ،گیری از شاهدو تمرین و بهره تکرار ،در آموزش ینگرکل

 ,Parvin gonabadi, 1956; Rabbani & Keihani, 2007; Sheikhاست )را بیان کرده  ارزشیابی پیوسته

1956; Ghofrani, 1977; Faghihi, 2000; Mirlohi, 2001). پرداختن به این اصول ، این مقاله هدف

است و اینکه چگونه  مدنظربلکه فراتر از آنها تالش ابن خلدون برای رسیدن به چنین اصولی  ،نیست

 .دیکار آتوان در آموزش و پرورش تطبیقی به او می شناسیروش
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بلکه بیشتر تفسیر و تنها ضبط وقایع نبوده، هدف ابن خلدون از نوشتن تاریخ،  ،چنانچه بیان شد

کشف رموز آن از طریق مقایسه، فهم نظری و تحلیل علل وقایع بوده است که از آنها قوانین عام نهفته را 

رقی های بشری باعث جهش و تهای بسیاری را که در جامعهخلدون عاملابن به طور نمونه،استخراج کند. 

همبستگی که او از  ؛است ها عصبیت به مفهوم همبستگی اجتماعیبرد. یکی از این عاملد، نام مینشومی

جاهلی  های عقالنی است که پس از دورهبلکه همبستگی ،کند، عصبیت دوره جاهلیت نیستآن یاد می

. جامعه (Qaymi Nik, 2011شود )خاص می ییایمحدوده جغرافباعث ایجاد دولت و ملت واحدی در 

خلدون های ابنهای بشری را در اصل از نوآوریدر جامعه سمیونالیناسشناسان معاصر، ابداع مفهوم 

شاید  .(Lacoste, 2007های چهاردهم میالدی به صورت عصبیت عنوان نمود )ها را در سدهدانند که آنمی

سدلر نیز بیان  .قابل قیاس دانست ،که سدلر آن را بیان کرد« خصلت ملی»بتوان این مفهوم را با مفهوم 

دهد که در صورت های منحصر به فردی را تشکیل میکند که هر مملکتی یک کل یکپارچه با ویژگیمی

 (.Mohsenpour, 2013شناخت )توان آموزش و پرورش را شناخت آن می

های مختلف های مجرد درباره نظامو پرورش تطبیقی نیز گردآوری اطالعات و داده در آموزش

استفاده دون منجر به نتایج سطحی و ب ،شودکشورهای مختلف که معموالً به روش توصیفی انجام می

ار های بعدی محقق تطبیقی به کای برای تحلیلعنوان پایهاگر این مطالعات توصیفی بتواند به اما ،شودمی

توان از آنها در آن صورت است که نتایج کار یک محقق تطبیقی امیدوارکننده خواهد بود و می ،آید

 های مکانی و زمانی مختلف دیگر استفاده کرد.جهت رفع مسائل مشابه دیگر در موقعیت

رسیدن به اصول نهایی در  سرانجامحرکت دیالکتیک بین داده و اصول مستخرج اولیه و 

کاری  ،بسازد یترمیتعمقابلتر و شمولاصولی جهان تا کندتواند به محقق کمک طبیقی میتی هاپژوهش

که ابن خلدون به خوبی انجام داده است. ابن خلدون روش قیاسی ارسطویی را برای مقایسه گذشته و حال 

ورزد و تنها راه آن را کسب علم از طریق کسب بر استقراء و مشاهده عینی نیز اصرار می اما ،داندمفید می

چهار نوع  بندیدسته( در یک Zaki, 1999) 1کوهنداند. ملوین معلومات جدید و روش تجربی می

 پژوهشبا محتوای فرهنگی،  ییهاپژوهشنماید که شامل مطالعه موردی، تطبیقی را شناسایی می پژوهش

توان کار ابن خلدون را از می بندیدسته. با توجه به این (Zaki, 1999) است یفرا کشورو  ان کشوریمی

جایی که واحد تحلیل کشور و چندین کشور است که البته با توجه به تقسیمات  ،دو نوع آخر دانست

با بررسی منطقه وسیعی  اوزیرا ؛ جلوه بیشتری دارد یفرا کشورنوع  ،زمان ابن خلدون یاسیو سجغرافیایی 

                                                 
1 . Kohn 
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البته در  .سیاست دارد و یدارحکومتاز کشورهای اسالمی قصد طرح نظریه جدیدی در مباحث توسعه، 

توان می ،مسائلی را در چند کشور مشخص مورد بررسی قرار دهد. همچنین کندبرخی موارد سعی می

فرهنگی مورد بررسی -بینشی تاریخی که با دانست« جامعه»اش را واحد تحلیل ابن خلدون در روش تطبیقی

 یریگیپقابلعنصر زمان هم در مطالعات ابن خلدون  ،(. در این میانAzad Armaki, 1993) ردیگقرار می

مقایسه با حالت ایستا بررسی  در ایپواو عناصر اجتماعی را در گذر زمان و به صورت  ،دیگرعبارتبه؛ است

وجود دیالکتیک بین آگاهی از ماهیت  ،نماید. آنچه در روش ابن خلدون در تاریخ مهم استمی

که محقق باید نسبت به تاریخ و  بر این عقیده استاو . رویدادهای تاریخی و بررسی آن رویدادها است

در غیر این  ؛ زیراجزئی و کلی بپردازدماهیت آن آگاهی داشته باشد و در پناه آن به بررسی حوادث 

 وقایع متقابل ها و روابطزمینه درک ،خلدون در نظر ابنفراوانی شود.  یهااشتباهصورت ممکن است دچار 

و  غیرعلمی یهاو گمان حدس در ورطه دنیو او را از غلت است مورخ هدایت برای خود بستری ،تاریخی

خبر با  شنونده هرگاه»زیرا  ؛دارد( باز میناقص )و اطالعات و یا اخبار نادرست فردی یهااز لغزش منبعث

از  صدق بازشناختن خبر برای او را در تنقیح ،باشد آگاه هستی جهان و مقتضیات و کیفیات حوادث طبایع

 (.Nafisi, 1989, PP.155-156) «خواهد کرد. یاری کذب

ابن خلدون در مشی علمی خویش مبنی بر تمییز امور اساسی و اصلی از امور جزئی و غیر الزم، عام 

روابطی که میان تحول تاریخی درازمدت و حوادثی که به هر  پژوهشمنظور از خاص و در کوششی که به

یادی قائل شده اند بکار برده است، برای عوامل دائمی و داخلی اهمیت زحال در مجموعه کلی جای گرفته

و به عوامل خارجی و عارضی توجه کمتری داشته است. با توجه به آنچه درباره ضعف بنیادی علوم انسانی 

کند تا مطالعات تطبیقی در عرصه آموزش و پرورش کمک می ،در مورد آزمایش متغیرهایش وجود دارد

های مختلف کشورهای ه موقعیتآزمایشگا»تأثیر آنها در  همچنینمتغیرهای مستقل بیشتری کشف شود و 

اصولی با قابلیت تعمیم بیشتر  گونهگیرد و بدین یکرد چند فرهنگی مورد آزمایش قرار با یک رو« متفاوت

 شوند. یبندصورت های آموزش و سایر عوامل تحت تأثیر و مؤثردر رابطه نظام

از اره کرد که یکی توان اشدر توجیه مفهوم تاریخ از دیدگاه ابن خلدون می ،عالوه بر این

؛ اوست تبیین علّیابن خلدون تعیین سیر تحول تاریخی بوده است که ورای بحث  هایهدف

ها از بدو از مطالعه مراحل گذار حکومت عبارت است ،آمده است «مقدمه»آنچه در  ،دیگرعبارتبه

تأسیس تا رسیدن به اوج قدرت و سپس ورود به مرحله انحطاط و در نهایت به مرگ و نیستی. در حقیقت 

های تاریخی بوده دوره بینیپیش درصددتوان گفت که ابن خلدون می پردازینظریهبا توجه به مباحث 
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خاصی از جهان بوده در این امر موفق نبوده  به قلمروکه محدود  کار ایشان به قلمرواست هر چند با توجه 

 او،نظر  . هرچند بهاست دریافته فراست را به تاریخی ویژگی اصل که است کسانی او از نخستیناست. 

 حلهیا مر آورند، اما هر دورهرا پدید می واحدی و مجموعه یکدیگر پیوند یافته به تاریخی هایدوره

توان بیان کرد که نهایت هدف علمی آموزش و می داند.می خاصی و پژوهش پژوهش را شایسته تاریخی

های تاریخی از روندهای آموزش گذشته است تا در پرورش تطبیقی رسیدن و تنظیم و تدوین چنین توالی

های آموزش به وزش و پدیدههای آمدر مورد موقعیت ینگارندهیآو  نگریآیندههایی، سایه چنین توالی

 درستی منجر شود. یهایریگمیتصم

جایگاه  ای و تاریخیای، مقایسهتوان گفت در شناخت علمی ابن خلدون، سه روش مشاهدهمی ،طورکلیبه

 :شودیمیک از آنها پرداخته به هر  خالصه طوربرتری دارند که به

 

 ایروش مشاهده

ای از زندگی عمده بخش کرده وای فرهیخته و داخل فرهنگ رشد دلیل اینکه او از خانواده به 

های ها( سپری کرده است و در حکومتدر سیاست و کارهای حکومتی )حتی شرکت در جنگ خود را

رسد که شاهد حوادث و تحوالت فراوانی بوده است که از آنها به نظر می ،مختلف صاحب مناصبی بوده

 ابن شناسیروش و مبنای اساستوان گفت یم (.Astiri, 2006است )نوشتن کتاب خود بهره گرفته در 

. او بیش از سایر دانست تاریخی و رویدادهای وقایع و عینی منطقی در مشاهده بایسترا می خلدون

 لیوسامشاهده از جمله  ،متفکران اسالمی به اصول مشاهده و تجربه نظر داشته است. به نظر ابن خلدون

های فراوانی در . نمونهGarab and Azad Armki, 2000))است شناخت  هرگونهضروری برای کسب 

 ،نمایدکیمیاگران را مطرح می هایحکایتزمانی که  به طورنمونه،باره وجود دارد. دراین «مقدمه»

ایشان سؤال شود که آیا به چشم خود ...و هرگاه از » دست به آزمایش بزند: خودخواهد که هر کسی می

او . (Ibn Khaldun, 2003; P.111) «.ایمایم ولی ندیدهگویند ما شنیدهدهند و میاید؟ پاسخ منفی میدیده

که، چنان .راه اصلی شناخت حق از ناحق است ،همچنین اظهار داشت که مطابقت دادن اطالعات با واقعیت

 .شودمیآن و هم از خارج یعنی مطابقت آن با واقع استنباط  فایده خبر هم از خود داردمیاظهار 

 

 ایروش مقایسه

ها و از طرف دیگر با مقایسه مفاهیم و ها، نهادها، اقلیمها، حکومتاز یک طرف با مقایسه سلسله او

در گذشته و حال و بررسی سیر تحول آنها توانسته است با شناخت  ینیشهرنش، نشینییهبادهایی چون پدیده
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نسبتاً کاملی به استخراج و در حقیقت استنباط اصولی در علوم اجتماعی و سایر علوم بپردازد. ابن خلدون به 

ها آگاه بوده است. او بیش از مناصب سیاسی مختلف از تحوالت درونی و بیرونی حکومت و واسطه تجربیات

رانادا و مصر های افریقیه، تونس، اندلس، بحایه، گسال به عنوان مشاور، قاضی، نماینده سیاسی در دولت بیست

 مسئولیت داشته است.

ابن  «مقدمه»، به طوریکه ای الزم برای مقایسه را در اختیار داشتهها و اطالعات زمینهداده ،روازاین

در ای بوده است. آزاد ارامکی اصلی ابن خلدون مقایسهخلدون متأثر از همین روش تألیف شد و اساساً روش 

در مرحله اول از روش مقایسه برای تعیین میزان اعتبار خبر و شناخت  اوکه  سازدمیاین باره خاطرنشان 

، شهرنشینیبا  نشینیبادیه مانندهای اجتماعی در مرحله دوم به مقایسه پدیده برده وحوادث اجتماعی بهره 

های گذشته و حال، پادشاهی و خالفت، حرف و مشاغل، امامت و پادشاهی و قومی، دولتعصبیت دینی و 

 .(Azad Armaki, 1993است )دیگر عناصر اجتماعی پرداخته 

 

 علیت یابی() یخیتارروش 

دست آوردن تجربیات علمی در ه ابن خلدون بحث خود را از علم تاریخ آغاز کرد و بر اثر ب

های این علم و دانش آن به طراحی علم جدید خود با عنوان علم جامعه یا علم عمران ضعف و قوت

 Azadدارد )پرداخته است. او بر ضرورت شناخت کیفیت حوادث توأم با دالیل اساسی آنها اصرار 

Armaki, 1993 ه نقد درونی و بیرونی منابع تاریخی در آن ابن خلدون ب که یابی(. روش تاریخی یا علیت

 سازد.را از تاریخ باطنی جدا می پردازد و تاریخ ظاهریمی

 اما ،شود که به نظر ابن خلدون ارزش چندانی ندارددر ظاهر تاریخ فقط حوادث تاریخی ذکر می

شود که از در تاریخ باطن به بررسی علل و عوامل حوادث در بستر و متن اجتماعی، تاریخی پرداخته می

فرق بین تقلید محض از گذشتگان  ،نظر او این جنبه از علم جز حکمت و دانش بشری است و بدین ترتیب

 .(Ibn Khaldun, 2003شود )می یادآورآید را ی بشری به شمار میهاحکمتانتقادی را که از  پژوهشو 

اگر علم را به  .علم تاریخ وجود داشته باشد تا گفت که انتقاد و بررسی علت و معلولی باعث شد توانمی

و عینی مسائل با استفاده از دالیل و شواهد در جهت رسیدن  یورزغرضو تعصب  بدون بررسی عقالنی،

 ها برخوردار است.به جواب دانست، روش ابن خلدون نیز از این ویژگی

حل مسئله و پاسخ به سؤال  نظام مندفرایند ) پژوهشو روش  شناسیروشبا توجه به تمایز بین 

خود ذکر  شناسیروشتوان مالحظه کرد که ابن خلدون مطالبی را در مورد می یا آزمون فرضیه( پژوهش

، استنباط خویش بیان کرده شگامانیبه پو انتقادهایی که او نسبت  هاحیتوضاساس  ها برآنبیشتر  .کرده است
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  .دش داده حیتوضشده است که بخشی از آن در باال 

خاص و مشخصی  روش پژوهشابن خلدون  هرچند خودباید گفت که  پژوهشدر مورد روش  اما

 هایی را مورد توجه قرار داده است. و ویژگی هانکتهاما  ،را بیان نکرده

و  پژوهش، منابع پژوهشهای موجود اجتماعی، انواع روش پژوهشاو به بیان ضرورت  به طورنمونه،

به هر حال با توجه به آنچه بیان شد  اما ،(Azad Armaki, 1993است )پرداخته  پژوهشهای انحراف در راه

 توان به صورت زیر بیان کرد:او را می شناسیروشتکیه بر  خلدون باابن  پژوهشمراحل روش 

در حقیقت برای ابن خلدون  .صورت بگیرد دتوانهای مختلفی میاطالعات صحیح: با روش آوریجمع -1

ها و ها، نوشتهها، شنیدههای خام را دارد. او از دیدهحوادث تاریخی مختلف حکم اطالعات و داده

 تجربیات به عنوان منابع اصلی پژوهش یاد کرده است.

 ازها در پرتو علوم عقلی و نقلی آن زمان که ابن خلدون بر بسیاری از آنها نقد این اطالعات و داده -2

های گفته شده در ها از روشاطالعات و داده آوریجمعاو پس از  .تسلط داشتجمله ادبیات عرب 

 ای مستقل پرداخته است.مرحله اول به ارزیابی هر یک از آنها به گونه

ها و با در نظر گرفتن روابط متقابل پدیده نگرجامعآنها در پرتو دیدگاه  یسازکپارچهیبه هم پیوستن و  -3

محقق در جهت استنباط اصول و قوانین  دهندهیاریو استقرا  اسیق که بدیهی است در این مرحله،

 .باشدمی

علمی شامل شناخت مسئله و موضوع و ارائه سؤال و  پژوهشالزم به ذکر است مراحل اولیه یک 

 .جود داردطورکلی در کار ابن خلدون وفرضیه نیز به

به علم جدیدی به نام علم عمران رسیده است که دارای موضوع و  کندمیاشاره خود  همچنان که 

 هچگون ،شوندشود که جوامع چگونه تشکیل مییعنی مسئله او شامل این می ؛مسائل خاص خود است

 1افتد.کنند و این امور چرا اتفاق مییابند و در پناه آنها نهادهای حکومتی چه سرنوشتی پیدا میتحول می

 

 جهینت

محوری دارد. این  نقش سبب ماهیت این علوم، به یاجتماعهای علوم تحلیل تطبیقی در پژوهش

                                                 
. الزم به ذکر است به جهت رعایت اختصار از آوردن شواهد برای بسیاری از مطالب خودداری شده است در ضمن در نوشتن 1

استفاده شده  (Lacoste, 2007) نوشته الگوست ترجمه مظفری« جهان بینی ابن خلدون»خلدون از کتاب و فهمیدن جهان بینی ابن 

 .است
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های موجود در مطالعات علوم اجتماعی است. از طریق بکار گیری این ترین روشروش یکی از قدیمی

های همگرا و واگرا ها و ملتهای اجتماعی در فرهنگپدیده یهاو تفاوت هاشباهتروش به دنبال فهم 

و مقایسه را برای شناخت عمیق رفتارها و های مشترک بین جوامع، تطبیق از طریق مقایسه پدیده تا میباشیم

در سرتاسر جهان شناسایی کنیم. روش تطبیق در آموزش و پرورش نیز به  انسان یاجتماععملکردهای 

های مهم از یافته یکی .های مختلفی استهای تجربی، دارای مزیتجهت ناتوانی در استفاده از روش

های را باید با توجه به سایر نظامهای آموزشی که نظامهای تطبیقی در آموزش و پرورش این است پژوهش

های کند نظامگونه که سدلر بیان میفرهنگی، اقتصادی و سیاسی موجود بررسی و تحلیل کرد. همان

ای از عوامل و نیروهای اجتماعی و تاریخی هستند و مطالعه نظام آموزشی بدون آموزشی مولود مجموعه

توان پیرامون نمی ،روازاین .اعتبار خواهد بودغیرممکن و کار محقق هم بیدر نظر گرفتن چنین عواملی 

که ابن خلدون نه برای آموزش و  یکار .کرد تحلیلرا جدا از متن جامعه  آنمدرسه حصاری کشید تا 

خود در آن روزگار توانست  نوین شناسیروشپرورش بلکه در بررسی رویدادهای تاریخی انجام داد. او با 

دیگری بنویسید که در آن رویدادها در یک بستر تاریخی، فرهنگی، سیاسی و با منطق خاص در  تاریخ

تر و جدیدتری از تاریخ را برای آیندگان به یادگار بگذارد. تر، کاربردیکنار همدیگر، جلوه جامع

کند که رویدادهای مختلفی که ما نمایان می یرا برانکته اساسی این ابن خلدون  شناسیروش ،طورکلیبه

د با یک نتوانگیرند، میدیگر مورد بحث قرار مییکو مستقل از  جدادر آموزش و پرورش گاهی به شکل 

العمل خاصی نگرش سیستمی که در آن عناصر مختلف در تعامل با یکدیگر منجر به کنش و یا عکس

تری نسبت به مسائل آموزشی داشته باشیم. اصوالً با توجه جامع د تا استنباطنشود، مورد بررسی قرار گیرمی

آرام و تدریجی  ریو سبه تفکر سیستمی، تمرکز بر وقایع و تغییرات ناگهانی بدون در نظر گرفتن تعامالت 

 غلط شود. یهایریگمیتصمتواند منجر به تفسیرها و احتماالً که باعث وقایع مورد نظر شده است، می

 ،ی نیستها و جوامع هستند، نتیجه وقایع ناگهانترین تهدیدها که متوجه بقاء سازمانیامروزه اصل

ممکن است با نگاه و . توانند نتایج موجود را به وجود آوردندکه میفرایندهای آرام و تدریجی هستند  بلکه

بررسی مسائل تحلیل سطحی نتوان به الگوهای رفتاری رویدادها پی برد و این نگاه و تحلیل سطحی در 

و مستقل به  جداباید از رویدادهای  کهیدرحالآموزشی، امروزه گریبان گیر آموزش و پرورش است. 

 مندنظامتوان ساختار تر از تحلیل، میبرسیم و حتی در یک سطح قوی تکرارشوندهالگوهای رفتاری 

ابن خلدون در آموزش و  شناسیروش ،آموزشی درک کرد. در حقیقت نظامالگوهای رفتاری وقایع را در 

اطالعات صحیح و  آوریجمعتواند ما را از رویدادها به ساختارها برساند. از نظر ابن خلدون، پرورش می
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. دهدیمبه دست ای برای شناخت حقایق و استخراج قوانین اوست که مقدمه پژوهشاول روش  گامدقیق، 

از آن اطالعات است. استنتاج از اطالعات فراهم شده مستلزم مقایسه و به هم پیوستن  یریگجهینت ،دوم گام

محقق باید ذهنی منطقی داشته باشد و نسبت به  ،بنابراین؛ آنهاست و برای این کار استقرا و قیاس الزم است

تواند ریخی میتا-این خلدون در استخراج قوانین اجتماعی شناسیروشاندازه کافی آگاه باشد. جامعه به

برای محققان امروز تعلیم و تربیت به ویژه در مطالعات تطبیقی موارد استفاده فراوانی داشته باشد که تا 

حدی در این مجال سعی شد برخی نکات قابل توجه ذکر شود. البته الزم به ذکر است که کار ابن خلدون 

تر از آن است که با یک مقاله قابل تر و پیچیدهدر کتاب مقدمه او آشکار است، بسیار گسترده آنچهبه ویژه 

الزم است متخصصان تعلیم و تربیت و حتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی  ،بنابراین؛ تحلیل و بازیابی باشد

به  واو پیدا کنند  شناسیروشهای ابن خلدون آشنایی بیشتری با ها با مطالعه آثار و نوشتهدر این رشته

 خود استخراج نمایند. پژوهشبها برای تداوم کارهای هایی گرانرهیافتهایشان، فراخور تالش
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