
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،جستارهاي سياسي معاصر
 235-201 ، صص1389 بهار و تابستان، اولسال اول، شمارة 

  
  

  هاي ابن خلدون در حوزة فكري تشيع سنجش راهيابي انديشه
 *زادگان داود مهدوي

  
  

  چكيده
عه ابـن خلـدون در حـوزة فكـري شـي      هاي تصور رايج آن است كه آرا و انديشه

اين تصور تا چه اندازه به واقعيت نزديك است؟ گفتار حاضر . رواج نيافته است
در اين تحقيق، بسـياري از منـابع علمـاي    . به اين پرسش استگويي  در صدد پاسخ

اثر شناسايي شده كه در آنها از آراي ابن  54شيعه بررسي گرديده و از آن ميان، 
درستي اين تصورِ رايـج، محـل ترديـد     بنابراين،. خلدون سخن به ميان آمده است

  . است
  .ابن خلدون، حوزة فكري شيعه، نظرية معرفت، علماي شيعه :ها كليدواژه

  مقدمه
در حـوزة  ) م1406-1332/ ق808-732(  هـاي ابـن خلـدون    بسياري برآنند كه انديشه

پرسشي كـه در ايـن خصـوص    . فكري شيعي نفوذ نكرده و همچنان مسكوت مانده است
در شرايطي كه برخي انديشمندان علوم اجتماعي، ابـن   آن پرداخت، اين است كه بايد به

دانند و از ايـن جهـت بـراي وي در     گذار علم االجتماع و فلسفة تاريخ مي خلدون را پايه
هـاي وي، در تفكـر شـيعي     ساحت علم، منزلت خاصي قائلند، چگونه است كه انديشـه 

و عواملي بـراي توجيـه علمـي ايـن وضـعيت       جايگاه مناسبي پيدا نكرده است؟ چه علل
                                                  

  E-mail: davood@ihcs.ac.ir    ياسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياستاديار پژوهشكدة علوم س* 
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 ...هاي ابن خلدون در  سنجش راهيابي انديشه  202

 1389بهار و تابستان ، اولسال اول، شمارة  صر،جستارهاي سياسي معا

  :دارد  اين تحقيق دو مرحله توان راهي براي خروج از آن پيدا كرد؟  وجود دارد و آيا مي
 ).مفروض مسئله(فرض مسئله  اثبات پيش) 1  
  .مسئله گويي پاسخ) 2  
در مرحلة اول، الزم است تفحص جامعي در كتب و منابع فكري شيعه انجام شود تا   
هاي ابن خلدون در حوزة فكـري تشـيع راه    م گردد كه آيا به درستي، آرا و انديشهمعلو

فرضي، به تحقيق دربارة چگونگي و  نيافته است؟ در مرحلة دوم، بعد از قبول چنين پيش
 .پردازيم داليل اين امر مي

 شايد نوآوري تحقيق پيش رو، در طرح مسئله باشد؛ يعني تحقيق درباره داليل عدم نفـوذ   
شود،   يافته تحقيق مي اغلب در خصوص آنچه وقوع. انديشة ابن خلدون در حوزة فكري شيعه

البتـه در ايـن شـيوه، كـار قـدري      . حال آنكه در اين تحقيق، بحث از علل عدم وقوع اسـت 
  . دشوارتر است؛ زيرا داليل عدم وقوع، عيني نيست تا به راحتي بتوان سراغ آن رفت

دي از كتب شيعي مطالعه شده و هر يك كه در آن، نامي از در اين تحقيق، شمار زيا  
به ميان آمده، پي گرفته شده تا ميزان نفوذ انديشة وي در  اش مقدمهابن خلدون و كتاب 

مركز المصـطفي للدراسـات   «خوشبختانه . آن كتاب و مجموعة كتب شيعي معلوم گردد
يش از هفتصد عنوان كتاب كالمي ب اهللا سيد علي سيستاني  آيتوابسته به دفتر » االسالميه

گردآورده و در اختيار اهل علم قرار ) ق1425نسخه اول، (شيعي را در يك لوح فشرده 
. افـزار بـوده اسـت    بخش زيادي از تحقيق پيش رو، با مراجعه به همـين نـرم  . داده است

افـزار، تنهـا جمـالت منتخـب خـود از       شده در اين نـرم  هاي معرفي اغلب مؤلفانِ كتاب
كم شـمارة بـاب يـا فصـل      اند و از شمارة صفحه يا دست دمه ابن خلدون را نقل كردهمق

ارجاعـات و نيـز    مشخصات كتابشناسيبراي به دست آوردن . اند مورد نظر سخن نرانده
  .مطابقت آن با ترجمة فارسي، زحمت زيادي كشيده شده است

شـد كـه در آنهـا از    عنوان كتاب شناسايي  54روي هم رفته، در اين تحقيق، بيش از   
ايم ذيل هر عنوان كتاب، عين مطلبي  كوشيده. ياد شده است المقدمةگفتة ابن خلدون در 

كه به مقدمـه ابـن خلـدون اشـاره دارد نقـل شـود تـا بـراي اسـتفاده پژوهشـگران در           
  . موضوعات ديگر به كار آيد



 203  زادگان داود مهدوي    

 1389بهار و تابستان ، اولسال اول، شمارة  جستارهاي سياسي معاصر،

  گزارش توصيفي از يك تفحص 
  العابدين ين زينالحقوق لالمام علي بن الحس شرح رساله. 1

در  مالـك اشـتر  السـالم ـ بـه     ـ عليه  امام علي  نويسنده، پس از اشاره به قسمتي از نامة
ابـن خلـدون   » مقدمة«تأكيد بر فاصله نگرفتن والي از رعيت، از طرح چنين گفتاري در 

  ).466: 1406قبانچي النجفي، ( ياد كرده است) 560/ 1(

  اثبات االمامه. 2
اي قرن سيزده هجري قمري است و ايـن كتـاب را در موضـوع امامـت     نويسنده، از علم

مصحح و محقّق كتاب، در مقدمة خود، در كنار شرح حـال مؤلـف،   . تأليف كرده است
يكـي از ايـن مباحـث، تعريـف     . دربارة موضوع كتاب نيز به مباحثي اشاره كرده اسـت 

، تعريف ابـن خلـدون   محقّق، تعريف برخي عالمان آورده كه در ميان آنها. امامت است
  .است) 363/ 1(در مقدمه 

 ) ع(اليقين في امره اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب. 3

محقّـق در  . اسـت ) ع(بـه حضـرت علـي   » اميرالمؤمنين«موضوع كتاب، اختصاص عنوان 
تمهيد خود بر اين اثر سيد بن طاووس، دربارة موضوع كتاب، مطالبي بازگو كرده است؛ 

بار چه كسي و چگونه با اين عنوان خوانده شد؟ وي  در اسالم، اولاز جمله اينكه در ص
  . در اين باره، به گفتار ابن خلدون در كتاب مقدمه اشاره كرده است

  شرح منهاج الكرامه في معرفه االمامه. 4

، اثر عالمة حلـي در رد شـبهات ابـن تيميـه بـر مـذهب       منهاج الكرامه في معرفه االمه
، انديشمند معاصر شيعه، به دليل اهميت موضـوع،  سيدعلي حسيني ميالني. ستجعفري ا

ارجـاع  ) العبـر (شارح، در چند جا به تاريخ ابن خلـدون  . درصدد شرح آن بر آمده است
  توجه كرده است؛ از جمله، بحث نسبت دادن خارجي المقدمهداده و در چند مورد به 
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يد و كارگزارانش كه در مقدمة ابن خلدون و بر حق خواندن يز) ع(بودن به امام حسين
  ).550: 1417حسيني الميالني، ( آمده است) 1/415(

  كشف المراد في شرح التجريد االعتقاد. 5
زاده آملي به  ترين آثار كالمي شيعي است و حسن كتاب شرح تجريد عالمه حلي، از مهم

، از گفتة ابن خلـدون  ايشان، در پاورقي، در يك مورد. تحقيق دربارة آن پرداخته است
آن گفتـه،  ). 303: 1417عالمـه حلـي،   (، به نيكي ياد كرده اسـت  )2/1015(در مقدمه 

  . بخشي عقل و استقامت فكري است مربوط به ارزش علم هندسه در روشني

  خالصة عبقات االنوار. 6
ه دربار) 1/418(سيد حامد حسيني نقوي، در اين كتاب، به ديدگاه ابن خلدون  نويسنده، 

بعضي حافظـان اهـل   . »بسيف جده قتله«: چنين اشاره كرده است) ع(ينشهادت امام حس
اي  ، ابن خلدون را به دليل داشتن چنين عقيـده )ق 807(سنّت، همچون ابوالحسن الهيثمي 

هـاي ابـن خلـدون دربـاره      به عقيدة نويسندة خالصة عبقات، گفته. اند لعن و دشنام داده
: 1406حسـيني النقـوي،   (السـالم از بـد ذاتـي او نشـان دارد      يزيد و امـام حسـين عليـه   

در امر دنيوي ) ع(اشتباه امام حسين«كه ) 1/416(وي، به اين عقيدة ابن خلدون ). 4/239
  ).4/242: همان(نيز اشاره كرده است » است نه در قضاوت شرعي

را بـه تفكيـك قـرون     راويـان حـديت غـديرخم   ، نويسنده در جلد هفتم اين كتاب  
وي نام ابن خلدون را در ميان راويان قـرن نهـم آمـده    . مختلف اسالمي ذكر كرده است

  ).7/390: همان(است 

  و اصولها اصل الشيعه. 7
اي شـبهات و   نويسنده، از علماي معاصر شيعه است و ايـن كتـاب را در پاسـخ بـه پـاره     

ند جـا، از ابـن   وي در چ. اتهامات ناروا تأليف كرده كه بر مذهب تشيع وارد شده است
وي سابقة اتهامات نويسنده معاصـر مصـري، احمـد    . اش نام برده است خلدون و مقدمه
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هاي ابن خلـدون بازگردانـده و ريشـة     به شيعه را به گفته» فجراالسالم«أمين در كتاب 
از مركز شيعه در ) غرب آفريقا(كژانديشي ابن خلدون را نيز در دور بودن مغرب عربي 

  .نسته استعراق و ايران دا

  المراجعات. 8
الدين از علماي شيعي لبنان، در جايي از كتاب خود، به اين عقيدة ابـن   سيد عبدالحسين شرف

نزد شيعيانشان دارند، بـراي  ) عليهم السالم(جايگاهي كه اهل بيت  :خلدون اشاره كرده است
لـدين  ا شـرف . امامان چهارگانة اهل سنت، حتي در زمان حياتشـان، وجـود نداشـته اسـت    

به اين مطلب اعتراف كرده است ) 2/906(گويد كه ابن خلدون در مقدمه، فصل علم فقه  مي
البته با مراجعه به فصل علـم فقـه در مقدمـه، چنـين اعترافـي بـه        ).410: تا الدين، بي شرف(

خانـدان رسـول، از   «صراحت مشاهده نگرديد؛ مگر اينكه از ذيل اين گفته ابن خلدون كه 
اي ايجاد كردنـد و   جدا شدند و مذهب و فقه جداگانه] مشهور اهل سنتسه مذهب [آنان

بدان يگانه بودند و آن را بر حسب عقيدة خودشان در قدح كردند، بعضي از صـحابه بنيـان   
هاي ايشان رفـع كردنـد و همـه     نهادند و به عصمت امامان قائل شدند و اختالف را از گفته

ز كتاب ابن خلدون الدين، ا شرف. چنين برداشت شود، )908/ 2(» اينها از اصولي واهي است
  .ياد كرده است و چنين تعبيري در تحليل مسئله اهميت دارد» مقدمه الشهيره«با عنوان 

  المسائل جاراهللا أجوبه. 9
اي است كه شيخ موسي جـاراهللا از علمـاي    الدين به رديه هاي سيد شرف اين كتاب، پاسخ

نويسنده، در يك مورد، به گفتـار ابـن   . ري منتشر كرده بوداهل سنت عليه مذهب جعف
استناد كرده، و آن، عبـارت اسـت از   ) 2/913(خلدون در فصل علم فقه از كتاب مقدمه 

رافضي بودن دولت عبيدين مصر و نقش آن در انقراض فقه اهل سنّت تا زمان روي كـار  
نويسـنده در  . زمين مصرالدين يوسف بن أيوب و بازگشت فقه شافعي به سر آمدن صالح

مقدمـه  «مقدمة ابن خلدون با عنـوان   ، از)المراجعات(اين كتاب نيز همانند كتاب قبلي 
  .ياد كرده است» الشهيره
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  القاديانيه. 10
ايـن كتـاب،    .اسـت » المرام في الرد علي القاديانيه دفع اوهام توضيح«عنوان فرعي كتاب، 

الـدين   تـأليف جـالل  »  الرد علي علماء حمـص و طـرابلس  توضيح المرام في «اي بر  رديه
باشد و مؤلف آن شيخ سليمان الظاهر العـاملي از   شمس امهري از مبلغان فرقة قادياني مي

) 2/890(وي در يك جاي كتـاب، بـه برداشـت ابـن خلـدون      . علماي شيعي لبنان است
اشت، در ضمن پاسخ اين برد. درباره علم تفسير و چگونگي پيدايش آن اشاره كرده است

هـاي   به يكي از ايرادهاي نويسندة توضيح المرام، مبني بر اعتماد مطلق مسلمانان به گفته
ظـاهر  (مفسران قرآن كريم و عدم رجوع مستقيم آنان به خود قرآن كريم آمـده اسـت   

يـاد  » فيلسوف اجتمـاعي اسـالمي  «نويسنده، از ابن خلدون با عنوان ). 92: 1420العاملي، 
  .استكرده 

  الغدير. 11
عالمه اميني از بزرگان معاصر شيعه، كتـاب الغـدير را در اثبـات واليـت اميرمؤمنـان      

وي، در جلدهاي سوم، ششم، هفـتم، هشـتم و   . در يازده جلد  تأليف نموده است) ع(علي
هاي ابن خلدون استناد كرده؛ البته اغلب ايـن اسـتنادها،    نهم كتاب الغدير، بارها به گفته

بـه گفتـة ابـن     309در جلـد سـوم، صـفحه    . اسـت ) العبر(ه تاريخ ابن خلدون مربوط ب
عالمه اميني برداشت ابـن خلـدون   . اشاره شده است» سرداب«دربارة ) 380/ 1(خلدون 

از سردابي در شهر حلّه معتقد ) عج(را مبني بر اينكه شيعه، به شروع غيبت مهدي منتظر
شد، رد كرده و تأكيد ورزيـده كـه شـيعه    است و ظهور ايشان هم از آنجا آغاز خواهد 

البتـه در نگـاه شـيعه، آن    . از مكه معظّمـه معتقـد اسـت   ) عج(به ظهور بقية اهللا األعظم
  . سرداب، به دليل انتسابش به خاندان اهل بيت عليهم السالم شرافت دارد

را دربـاره اولـين   ) 1/435(عالمه اميني همچنين در جلد هشتم، گفتـة ابـن خلـدون      
عالمـه امينـي از   . خطاب شده آورده اسـت » اميرمؤمنان«كه در اسالم با عنوان شخصي 

» اميرمؤمنان«اين گفته ابن خلدون نتيجه گرفته كه آن كس كه براي اولين بار با عنوان 
ـ اين عنـوان را  ـبا وجود اختالف در تعيين او در ميان علماي اهل سنّت  ــخوانده شده 
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اين ادعاي ابن خلدون، در حالي . صحابه دريافت كرده استكه از   ،)ص(نه از رسول اهللا
به او لقب اميـر  ) ص(نخستين كسي بود كه شخص رسول خدا) ع(است كه حضرت علي

  .مؤمنان داد

  شرح احقاق الحق. 12
الدين مرعشي نجفي در نُه مجلد از مجموعه سي و سه جلـدي شـرح خـود بـر      سيد شهاب

برخـي از ايـن يادكردهـا، بـه كتـاب      . اد كرده است، از ابن خلدون ي»احقاق الحق«كتاب 
از جمله اين استنادها عبـارت  . شود و برخي ديگر به مقدمه ابن خلدون مربوط مي» العبر«

، قيـام امـام   )1/391: تـا  مرعشي نجفي، بـي (بندي زردتشتيان به هشت فرقه  تقسيم: است از
ــين ــه  ) ع(حس ــن معاوي ــد ب ــق يزي ــه فس ــان( علي ــت ع)27/508: هم ــوم و  ، حرم ــم نج ل
، اخبار حضرت مهدي و مكان شروع غيبت آن )28/510: همان( هاي منجمان گويي خرافه

، كتاب جفـر  )30/439: همان(، حديث واليت و معناي امامت )29/642: همان(حضرت 
ابـراز الـوهم المكنـون مـن     «، كتاب )32/88: همان) (ع(و انتساب آن به امام جعفر صادق

: همـان (» )عـج (ر ابن خلـدون پيرامـون اخبـار مهـدي منتظـر      گفتا«در » كالم ابن خلدون
33/922.(  

  عبقات االنوار نفحات االزهار في خالصه. 13
اين كتاب در بيست جلـد منتشـر شـده و نويسـندة آن، سـيد علـي حسـيني ميالنـي، از         

اي مباحث ابن خلدون  در نه جلد از اين كتاب، از پاره. انديشمندان اسالمي معاصر است
مربوط است و برخـي  ) العبر(بخشي از اين استنادها به تاريخ ابن خلدون . ده استياد ش

دشمني بعضي از حافظان اهل : از جملة اين موارد عبارت است از. ديگر به كتاب مقدمه
ـ با ابن خلدون ــ همچون ابوالحسن هيثمي صاحب مجمع الزوائد و منبع الزوائد ـسنّت 

به واسطة شمشير جدش كشـته شـد   ) ع(امام حسين: ستبه دليل اينكه گفته ا) 1/418(
: همان(در حديث واليت ) 1/377(، مناقشه ابن خلدون )4/138: 1414حسيني ميالني، (
7/379 .(  
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  المنتخب من الصحاح الستّه. 14
وي در ايـن كتـاب   . االنصاري از علماي معاصر شـيعي اهـل پاكسـتان اسـت     محمد حياه

با استفاده از روايات صحيحي كه در صحاح سته آمـده،  كوشيده است حقانيت شيعه را 
هاي ديگـر   هاي مختلف به گفته وي در تشريح روايات انتخابي، به مناسبت. اثبات نمايد

، آورده )1/407(علماي اهل سنت نيز اشاره كرده است؛ از جمله، از مقدمه ابن خلدون 
هـاي   تا آخـرين توصـيه  در بستر بيماري كاغذ و دوات خواست ) ص(اهللا است كه رسول

االنصـاري،   هحيـا (اش را براي امت مسلمان ثبت كنند اما عمر بن خطاب مانع شد  واليي
  ). 84: تا بي

  اضواء علي عقايد الشيعه االماميه. 15
. هاي ابن خلدون اشاره كرده و ارجـاع داده اسـت   نويسنده در چند جاي كتاب، به گفته

در . تاريخ ابن خلدون و برخي مربوط به مقدمه اسـت  ها، مربوط به بخشي از اين گفته
و ديگر منابع ) 1/608(به مقدمه ) عج(درباره ظهور حضرت مهدي  ،)ص(اهللا اخبار رسول

و آورده است كه ابن خلدون با وجود اعتراف ) 363: 1412سبحاني، (معتبر ارجاع داده 
آن تشكيك كرده ، در )از مقدمه 52فصل (به تواتر روايت در خصوص حضرت مهدي 

نويسنده همچنين به توصيف ابن خلدون درباره قوم عرب ). 403: 1421سبحاني، (است 
اشاره كرده و گفته است كه آنـان اهـل كتـاب و علـم نبودنـد، در بـدويت و       ) 2/892(

بردند و هنگامي كه به آگاهي از گذشتگان و اسرار خلقـت مشـتاق    سوادي به سر مي بي
  ).603: 1421سبحاني، (كردند  د و نصارا رجوع ميشدند به عالمان يهو مي
گفتني است، نويسنده در چند كتاب ديگر خود، به مناسـبت، بـه ايـن توصـيف ابـن        

  .خلدون درباره قوم عرب اشاره كرده است

  )ع(االمام المهدي هحيا. 16
و وي در چند جاي كتاب، از ابن خلدون نام برده . نويسنده، از علماي معاصر شيعه است

را سخيف و ناشي از عـداوت و  ) عج(سخنان انكارآميز وي درباره ظهور حضرت مهدي
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در جاي ). 15: 1417قرشي، (دانسته است ) ص(در حق خاندان رسول خدا اش توزي كينه
، )عـج (هاي ناروا و دروغين ابن خلدون به حضـرت مهـدي   ديگر كتاب، به بعضي نسبت

  ).116: همان(ت مانند قيام از سرداب سامرا اشاره شده اس

  النظام السياسي في االسالم. 17
نويسنده، ذيل بحث حرمت احتكار و ضرورت اقدام دولـت اسـالمي بـه تصـرف مـال      

انگيـز بـودن آن در    احتكار شده، سخن ابن خلدون را دربارة حرمت احتكار و مفسـده 
 قرشـي، (از كتاب مقدمـه، بيـان كـرده اسـت     ) فصل يازدهم از باب پنجم(فصل مستقلي 

در جاي ديگر كتاب، درباره حرمـت دفـن امـوال و خـارج كـردن آن از      ). 25: ق1398
چنـين عملـي را دور   ) 2/765(چرخة اقتصادي اشاره كرده و گفته است كه ابن خلدون 

  .از خردمندي دانسته است

  كذبوا علي الشيعه. 18
پاسـخ بـه   نويسنده، از علماي معاصر شيعه است و اين كتاب را در دفـاع از شـيعه و در   

وي در ابتداي كتاب اشاره دارد كه اثرش در . هاي ناروا به آن  تأليف نموده است نسبت
در . پاسخ به ده نفر از مكذبين است وي در كتاب خود نـام ايـن ده نفـر را آورده اسـت    

در همان مطلع كتـاب،  . خورد ميان آنها، نام طه حسين مصري و ابن خلدون به چشم مي
در ضديت با امام خمينـي و  ) يكي از آن ده نفر(داهللا محمد الغريب اي از دكتر عب جمله

  .انقالب اسالمي آمده است
هـاي نادرسـت    نويسنده گفته. هاي ابن خلدون است بخشي از اين كتاب، در نقد گفته  

ابن خلدون را دربارة مذهب تشيع آورده و ذيل هر يك نقد و پاسخ خود را بيان كـرده  
كـه شـيعيان روايـاتي ـ ماننـد حـديث       ) 1/377(فته ابن خلـدون  است؛ از جمله، اين گ

كنند و آنها را مطـابق مـذهب خـود     نقل مي) ع(درباره علي) ص(غديرخم ـ را از پيامبر 
از » نقـادان عـارف اهـل سـنّت و نـاقالن شـريعت      «كنند؛ حال آنكه  تأويل و توجيه مي

رضـي الرضـوي،   (داننـد   يخبرند بلكه آنها را موضوع يا مطعون م وجود اين احاديث بي
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نويسنده ضمن نقل منابع معتبر حديثيِ اهل سنّت كه روايـات شـيعه را نقـل    ). 256: تا بي
، در پاسخ بـه ابـن خلـدون،    »حقائق راهنه«كتاب ديگري با عنوان گويد در  اند، مي كرده

و ) ع(احاديث نبوي را از منابع معتبر اهل سنّت در بيان عظمت شخصيت حضرت وصي
اهللا گـردآورده   و امامت مسلمانان بعـد از رسـول   تگي ايشان براي خالفت، زعامت شايس

نقل و نقـد كـرده   ) 1/382(گفتة ديگري كه نويسنده از ابن خلدون ). 258: همان(است 
مربوط به غيبت حضرت مهدي در سرداب سـامرا و انتظـار شـيعيان بـراي خـروج آن      

  ).258: همان(حضرت از اين مكان است 

  التشيع ههوي. 19
نويسنده، از علماي معاصر شيعه است و اين كتاب را در بيان مذهب بحقّ جعفـري و در  

هاي نادرست  در چند جاي كتاب، به برداشت. پاسخ به اتهامات ناروا  تأليف كرده است
ابن خلدون دربارة مذهب شيعه اشاره شده است؛ از جمله، اهل بدعت خواندن خانـدان  

). 2/908(لسالم و واهي دانستن اصول مذهب شيعه در كتـاب مقدمـه   رسول اهللا عليهم ا
سـخنان نويسـندة   : گويـد  كند و مي هاي ابن خلدون ابراز تعجب مي نويسنده از اين گفته

در حالي است كه منابع معتبر قابل توجهي را از علماي اهل سنّت، درباره مقام » مقدمه«
وي هدف اين گونه اتهامات را . رو دارد پيش) ص(اهللا نزد رسول) ع(و فضيلت اهل البيت

ـ با وجود آگاهي از نادرستي آنها ـ دامن زدن به آتش اختالف و التهاب ميان مسلمانان  
  ).46: 1414وائلي، (داند  مي

  منع تدوين الحديث. 20
نويسنده، از علماي معاصر شيعه است و اين كتاب را در خصوص اسـباب جلـوگيري از   

وي در يك جاي كتاب، به سـخني از مقدمـه   . تأليف نموده استتدوين احاديث نبوي  
سخن مورد اشاره، مربوط به كالم آغازين ابن خلـدون در  . ابن خلدون اشاره كرده است

  است كه مدعي شده، مورخان و مفسران و پيشـوايان روايـات و وقـايع،   ) 1/13(مقدمه 
  ).24: 1420شهرستاني، (اند  شده  ها و لغزش گاه به صرف اعتماد به راوي، مرتكب خبط
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  لقاهرهمع رجال الفكر في ا. 21
سيد مرتضي الرضوي، نويسنده اين كتاب، از علماي معاصر نجف اشرف اسـت و عمـري   

وي افزون بر نجـف  . را در راه ترويج فرهنگ شيعه و تقريب مذاهب سپري كرده است
را از آثـار ارزشـمند    اشرف و تهران، در مصر، موسسة انتشاراتي تأسيس و كتب زيادي

وگوهـاي نويسـنده    موضوع كتاب، گزارش گفت. شيعه، در آن كشور منتشر كرده است
هاي ابـن خلـدون    وگوها، از برداشت در يكي از گفت. با برخي انديشمندان مصري است

هاي قـاهره،   تينويسنده در يكي از انتشارا. درباره مذهب شيعه سخن به ميان آمده است
، آشنا شده و ميان آنهـا  »أضواء علي السنه المحمديه«وريه، مؤلف كتاب با سيد محمد اب

. پرسـد  نويسنده، از وي درباره مـذهبش مـي  . مباحث علمي مختلفي مطرح گرديده است
كـنم و بـه هـيچ     عمل مي) ص(من به كتاب خدا و سنّت رسول: دهد شيخ محمد پاسخ مي

نويسـنده، از وي  . دانـم  تـر مـي   وحنيفه آگـاه مذهبي ملتزم نيستم و خود را از شافعي و اب
الصـحاح صـحاح عنـد    «: دهـد  شيخ پاسـخ مـي  . پرسد اهل سنت مي» صحاحِ«دربارة كتب 

» رجـلٌ وضّـاع  «را بـه   ابـوهريره  شـيخ،  . پرسد مي» أبوهريره«نويسنده درباره . »حابهاأص
مـه  گويـد كـه عال   سـيد مرتضـي الرضـوي بـه او مـي     . كنـد  وصف مي) ساز مرد حديث(

ـ  . نوشته است هالدين عاملي كتابي درباره ابوهرير شرف  هدر اين لحظه شيخ محمـد أبوري
را ) هابـوهرير (اين كتاب : گويد آورد و مي كند، كتابي بيرون مي در جيب خود دست مي

عالمه : گويد نويسنده به شيخ مي. الدين با خطّ خود به من هديه كرده است عالمه شرف
در ) ع(درگذشته و در جوار جدش امام علـي ) 10/6/1377(فته پيش الدين چند ه شرف

قصـد  : گويـد  شـود و مـي   شيخ، از اين خبر بسيار متـأثر مـي  . است  نجف اشرف دفن شده
را بـه ايشـان هديـه    ) ه المحمديـه أضواء علي السن(اي از چاپ مجدد كتابم  داشتم نسخه

هنگام ورق : گويد نويسنده مي. كردسپس، يك نسخه از آن كتاب را به من هديه . نمايم
آميز ابن  هاي طعن برخوردم كه ذيل آن به گفته» احاديث المهدي«زدن كتاب، به عنوان 

ابن خلدون بربـري، از  : به شيخ محمد گفتم. خلدون دربارة اين احاديث، استناد شده بود
ر او ترين دشمنان شيعه است و صحيح نيست كه از خصم چيزي نقل شود، گفتا سرسخت

منتخـب  «، كتـاب  )عج(گاه براي آشنايي وي با احاديث حضرت مهدي آن. حجيت ندارد
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اي از  تأليف عالمه شيخ لطف اهللا صافي را معرفي كردم و چند روز بعـد نسـخه  »  األثر
  . آن را به آدرس منزلش فرستادم

خـاطر  شيخ به  يكديگر را مالقات كردند،  ا وقتي نويسنده و شيخ محمد أبوريهبعده  
رضـي  (از او بسيار تشكر كرد و از ارزش علمي بـاالي آن گفـت   » منتخب االثر«ارسال 

  ).138-1/132: 1418الرضوي، 
اي را دربـارة جفاكـاري    سيد مرتضي رضوي در جلد دوم كتاب خود سخن، نويسنده  

  و ممانعت از آوردن دوات و كاغـذ بـراي  ) ص(برخي مسلمانان هنگام وداع رسول خدا 
آورد كـه چگونـه آن وداع دردآور را بـا پيـامبر      اش، مي هاي واليتي رين توصيهبيان آخ

چـون در  «، امـام  )1/402(پديد آوردند؛ در حالي كه بـه گفتـة ابـن خلـدون     ) ص(خدا
آيد كـه پـس از    دهد الزم مي دوران زندگي خويش مصالح ايشان را مورد توجه قرار مي

: همان(» كسي را براي ايشان تعيين كندمرگ هم به حال ايشان در نگرد و پس از خود 
1/121.(  

  السنّهحارفيها اهل  مسائل خالفيه. 22
باشد و اين كتاب را در موضوع امامت و حقّانيت شيعه   نويسنده، از شيعيان معاصر مي

از معنـاي  ) 1/376(در يك جاي كتاب، بـه تعريـف ابـن خلـدون     . تأليف كرده است
: 1419آل محسـن،  (متكلمان و فقيهان اشاره شده است  نزد» تشيع«لغوي و اصطالحي 

266.(  

  اهللا عليه وآله بين الشوري و النص الرسول صلي خالفه. 23
 هسلسل«هاي پژوهشي خود را با عنوان كلي  اي از جزوه در قم، مجموعه» هالرسال«مركز 

وضـوع خاصـي    هر كتاب از اين مجموعـه، در م . منتشر كرده است» هالمعارف االسالمي
كتاب شمارة سه از اين مجموعه، دربـاره خالفـت و جانشـين رسـول     . تأليف شده است

هاي ابن خلدون دربـارة حـقّ جانشـيني     در چند جاي كتاب، به گفته. باشد مي) ص(خدا
  .استناد شده است) ص(رسول خدا 
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  )ع(فقه الصادق. 24
امر به معروف «موضوع فقهي  مؤلف، از فقهاي معاصر شيعه است و جلد سيزدهم كتاب را به

نويسنده پس از آنكه امر به معروف و نهـي از منكـر را   . اختصاص داده است» و نهي از منكر
تقسيم كرده، اين پرسش را آورده كه آيا اين حكـم شـرعي وظيفـه    » انفرادي«و » اجتماعي«به 

چند مقدمه آورده عموم است يا به علماي دين اختصاص دارد؟ نويسنده در پاسخ به اين مسئله، 
درباره يكـي از وظـايف محتسـب    ) 1/432(ها، به گفتة ابن خلدون  ذيل يكي از مقدمه. است

گاه محتسـب بـه منظـور انجـام      آن«: كرده است اشارهچنين ) امر به معروف و نهي از منكر(
گزيند و درباره منكرات و اعمال خـالف بـه    دادن اين امر، همراهان و ياراني براي خود برمي

كند و مـردم را بـه    پردازد و مرتكبان را فراخور عمل آنان، تعزير و تأديب مي وجو مي جست
  ).13/226: 1413حسيني الروحاني، (» ...دارد حفظ مصالح عمومي شهر وا مي

  النفي و التغريب في مصادر التشريع االسالمي. 25
منظـر شـريعت    نويسنده از فقهاي معاصر شيعه اسـت و در ايـن كتـاب، تبعيـد مجـرم، از     

اين : در بخشي از كتاب، درباره تعيين مدت تبعيد مجرم آمده است. اسالمي پرداخته است
ذيل همين مطلب، . كند به آن نظر مي» حسبه«مسئله از وظايف ولي فقيه است كه از باب 

  ).114: 1416طبسي، (اشاره شده است » هحسب«درباره ) 1/432(به بحث ابن خلدون 

  ديث االمام المهديمعجم االحا. 26
را از مصـادر  ) عـج (نويسنده، از علماي معاصر شيعه اسـت و احاديـث حضـرت مهـدي    

كه بارها بـه آن    از جملة آن مصادر،. مختلف، در اين كتاب پنج جلدي گردآورده است
بـا ايـن حـال، در نقـد برداشـت ابـن خلـدون از        . ارجاع داده، مقدمة ابن خلدون اسـت 

  .يچ سخني به ميان نياورده استه) عج(احاديث حضرت مهدي

  معالم المدرستين. 27
در قسمتي از . نويسنده، عالمه سيد مرتضي عسگري، از متكلمان نامدار شيعة معاصر است

اين كتاب، نقدي بـر ديـدگاه علمـاي اهـل سـنت آمـده، مبنـي بـر اينكـه اعمـال صـحابه            
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عمل يزيد بن معاويـه  ) 1/410(كه ابن خلدون  از روي اجتهاد بوده است؛ چنان) ص(پيامبر
نويسـنده، در  . از باب اجتهـاد دانسـته اسـت   ) ع(را در به شهادت رساندن اباعبداهللا الحسين

نقد اين برداشت، گفته است كه اگر اعمال صحابه و تابعين، بـه دليـل مصـاحبت و درك    
، از روي اجتهاد بـوده و درسـت اسـت؛ چـرا قـاتالن عثمـان را بـر خطـا         )ص(رسول خدا

  ). 2/74: 1410عسگري، (دانيد  د و عمل آنها را از باب اجتهاد، درست نميشماري مي

  مكاتيب الرسول. 28
شيخ علي احمدي ميانجي، از علماي معاصر شـيعه، آثـار ارزشـمندي از خـود بـر جـاي       

هـاي   از جملـه بحـث  . گذاشته كه يك نمونه آن، مكاتيب الرسول در سـه جلـد اسـت   
نويسـنده در  . نزد عربِ پيش و پس از اسـالم اسـت  مقدماتي اين كتاب، موضوع كتابت، 

اولين كسـي كـه در   : چنين استناد كرده است) 2/829(همين بخش، به گفته ابن خلدون 
ميان قريش خط و كتابت آموخت، سفيان بن اميه يا حرب بن اميه از اهالي حيـره بـود   

  ).106: 1419ميانجي، (
ثـار ممانعـت از نقـل احاديـث     گيري بحـث خـود در خصـوص آ    نويسنده، در نتيجه  
در دوره خالفت عمر بن خطاب، به رواج نقـل احاديـث سـاختگي از رسـول     ) ص(نبوي
وي در بيان عوامل رواج اخبار دروغين، بـه ايـن گفتـه ابـن     . توجه كرده است) ص(خدا

قوم عرب اهل كتاب و دانش نبودند، « 1:درباره عرب استناد كرده است) 2/893(خلدون 
سوادي برآنان چيره شـده بـود و هرگـاه آهنـگ فراگـرفتن       نشيني و بي يهبلكه خوي باد

گمارنـد، از قبيـل    شـناختن آنهـا همـت مـي     كردنـد كـه نفـوس انسـاني بـه       مسائلي مي
گونـه   رازهـاي جهـان هسـتي، آن وقـت ايـن     ] نيـز [و   هـا و آغـاز آفـرينش    شـده  تكوين

  .»بودند پرسيدند كه پيش از آنان اهل كتاب موضوعات را از كساني مي
الزم به ذكر است كه نويسنده، در مكاتيب الرسـول بارهـا بـه تـاريخ ابـن خلـدون         

  . ارجاع داده است
                                                  

  659همان، ص . 1
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  بحوث في تاريخ القرآن و علومه . 29
) 2/828(وي در اين كتاب، به مقدمه ابن خلدون . نويسنده، از علماي معاصر تشيع است

و كتابـت در ميـان عـرب    ام، باب پنجم كه در خصوص چگونگي تكوين خط  فصل سي
  ).134: 1420ميرمحمدي زرندي، (پيش و پس از اسالم بحث شده، ارجاع داده است 

  الرافد في علم االصول. 30
اين كتاب، جلد اول تقريرات مباحث اصول الفقه آيت اهللا العظمـي سيسـتاني از مراجـع    

) قطيفـي سـيد منيـر عـدنان ال   (معاصر شيعه است كه به همت يكي از شـاگردان ايشـان   
نزديك به نيمي از كتاب، مباحث مقدماتي بسيار سـودمند نـاظر بـه    . تدوين شده است

علـم   هعالق(يكي از اين مباحث، رابطة علم اصول الفقه با علم فقه . هاي روز است دانش
فقه خالفي؛ : داند آيت اهللا سيستاني، علم فقه را بر دو گونه مي. است) األصول بعلم الفقه

كوشد مكتب فقهي خود را اثبـات و مكتـب فقهـي     در فقه خالفي، فقيه مي  .فقه مذهبي
. در فقه مذهبي، فقيه بر آن است كه حكم شرعي را اسـتنباط كنـد  . مخالف را رد نمايد

هر دو مكتب فقهي، به علم اصول الفقه كه قواعد استنباط و استدالل را براي فقيه مهيـا  
كه وجه نياز به علـم اصـول الفقـه در يكـي، اثبـات      نمايد، نياز دارند؛ با اين تفاوت  مي

بـه  ). 73: 1414حسيني سيستاني،(مكتب فقهي است و در ديگري، استنباط حكم شرعي 
) 2/929(را از اين كالم ابن خلـدون  » فقه خالفي«رسد، آيت اهللا سيستاني گونة  نظر مي

  :برگرفته باشد
ـ  حنفـي، مـالكي، شـافعي و    [ور اختالف، ميان كساني كه پيروان هر يك از مذاهب مزب

تمسك داشتند، جانشين اخـتالف در نصـوص شـرعي و     آنهاحكّام ] به[بودند و ] صنبلي
اصول فقهي گرديد؛ و هريك در تصحيح مذهب پيشواي خويش با ديگري بحث و جدل 

داد كه بـر اصـول صـحيح و     پرداخت و مناظراتي ميان پيروان مذاهب مزبور روي مي مي
متكي بود؛ و هركدام، با آن اصول، بر صحت مذهبي كه بدان متمسـك   هاي استوار شيوه

پرداخت؛ و اين مناظرات در كلية مسايل شرعي  كرد به استدالل مي بود و از آن تقليد مي
هاي  در اين مناظرات، مĤخذ پيشوايان مزبور و انگيزه. و در تمام ابواب فقه جريان يافت

ناميدنـد و   گونه دانش را خالفيـات مـي   و اين. شد اختالف و مواقع اجتهاد ايشان بيان مي
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كننده ناگزير بود مانند مجتهدي به قواعدي كه وي را به استنباط احكام، رهبري  مناظره
كرد، آشنا باشد؛ با اين تفاوت كه مجتهد بـراي اسـتنباط احكـام، بـه قواعـد مزبـور        مي

شده، بـدان قواعـد نيـاز     اطكننده به منظور حفظ اين مسائل استنب نيازمند است و مناظره
  .داشت تا مسايل استنباط شده را از دستبرد داليل مخالف حفظ كند

  الي تصانيف الشيعه هالذريع. 31
وي در چند جلـد از  . كوش معاصر شيعه است شيخ آقا بزرگ تهراني، از بزرگان سخت

از . اسـت  هاي ابن خلدون در مقدمه اشاره كرده ، به برخي گفتههكتاب ارزشمند الذريع
هاي ادعيه شيعه، به اين نكته اشاره دارد كه  جمله، جلد هشتم الذريعه، در معرفي كتاب

ميان علم الحديث و علم الحروف تفاوت است و علم الدعاء و نقل ادعيـه، از فروعـات   
وي، در ادامـه، بـه مباحـث ابـن خلـدون دربـاره علـم الحـروف         . علم الحـديث اسـت  

  .پرداخته است) 1/645(و جفر ) 2/1039(ات و علم سحر و طلسم) 2/1053(

  الكُني و االلقاب . 32
ايـن  . از محدثان و مورخان مشهور معاصر شيعه اسـت ) رحمه اهللا(حاج شيخ عباس قمي

كتاب كه ترجمة رجال معروف جهان اسالم براساس كُنيه و لقب است، چندي پيش بـا  
. صـحيح و چـاپ شـده اسـت    تالش دفتر نشر اسالمي جامعه مدرسين قم، در دو جلـد ت 

نويسنده، در چند جاي كتاب، از ابن خلدون نام برده است؛ نخسـت در بخـش ترجمـه    
أبوزيـد  «: افرادي كه با كُنيه شهرت دارند به اختصار درباره ابـن خلـدون گفتـه اسـت    

عبدالرحمن بن محمد بن خلدون المالكي االشبيلي فاضـل مـورخ صـاحب التـاريخ     
مقّدمة ابن خلدون خزانة علـوم اجتماعيـة و سياسـية و    : هالمعروف الذي قيل في حقّ

وي در ترجمة برخي از عالمان، ). 1/327: 1425قمي، (» بالقاهرة 808أدبية توفي سنة 
از اطالعـات ابـن خلـدون    ) 1/509: همـان ( و ابن هشـام ) 1/439: همان(مانند ابن قتيبه 

  .دربارة آنان استفاده كرده است
بـه معرفـي چهـارده نفـر از خلفـاي      » عبيديـه «ب، ذيل عنوان در بخش القا نويسنده،  

وي در ترجمـة آخـرين خليفـه فـاطمي،     . پرداختـه اسـت  ) ق 567-269(فاطمي مصـر  
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الـدين ايـوبي كشـته     كه به دست صالح» العاضد أبومحمد عبداهللا بن يوسف بن الحافظ«
ل مربوط بـه  در فص» مقدمه«كه ابن خلدون در ) 2/453: 1425قمي، (شد، آورده است 

  : گفته است) 2/913) (فصل ششم از باب ششم(علم فقه
به سبب ظهور دولـت رافضـيان انقـراض يافـت؛ و در آن     ) در مصر(پس، فقه اهل سنّت 

ديگـران  ) فقيهـان آنـان  (بـه جـز   ] نزديك بود[كشور، فقه خاندان نبوت متداول شد و 
ـ    ه رافضـيان بـود بـه دسـت     متالشي شوند و بروند؛ تا اينكه دولت عبيديان كـه متعلـق ب

  .الدين يوسف بن ايوب منقرض شد و فقه شافعي به مردم آن كشور بازگشت صالح

  عصر الظهور. 33
اين كتاب، در خصوص . نويسنده، از علماي معاصر است و در شهر مقدس قم اقامت دارد

اي از  نويسـنده، در فصـل جداگانـه   . و ظهور آن حضرت در آخرزمان اسـت ) عج(مهدي
و ظهـور آن  ) عـج (به اين موضوع پرداخته است كه نقـل اخبـار مهـدي منتظـر     كتاب، 

حضرت، به راويان شيعي اختصاص ندارد و برخي از عالمان سنّي نيز آن را روايت كرده 
وي در ادامة گفتارش، بـه چنـد مـورد اشـاره كـرده      . اند و به بحث درباره آن پرداخته

حـديث دربـاره حضـرت     28د نقـل  كـه بـا وجـو   ) 1/630(است؛ از جمله ابن خلدون 
، در سلسلة اسناد بسياري از اين احاديث، مناقشه كـرده و در صـحت عقيـدة    )عج(مهدي

: گفته اسـت ) عج(بندي بررسي احاديث مهدي منتظر مهدي منتظر ترديد كرده و در جمع
اين است كلّية احاديثي كه ائمة حديث، آنها را دربارة مهدي و ظهور وي در آخرزمان «

كه ديدي، به جز قليل و بلكه كمتر آنها، خـالي   اند و احاديث مزبور، چنان يج كردهتخر
  . »از انتقاد نيست

بر ) عج(را درباره قيام مهدي) 1/640(نويسندة عصر ظهور، تحليل پاياني ابن خلدون   
  :مبناي نظريه عصبيت چنين آورده است

خواه براي دين يا سـلطنت و   ولي حقيقتي كه بر تو ثابت شود، اين است كه هيچ دعوتي،
رسد مگر در پرتو شوكت و سپاه و عصبيت؛ چـه،   پادشاهي، به مرحلة عمل و كمال نمي

كند تا آنكه امر  سازد و از آن دفاع مي كننده را لشكر و عصبيت آشكار مي فرمان دعوت
، هاي طبيعي كه نشـان داديـم   رسد و ما در فصول پيشين، با برهان خدا در آن به كمال مي
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و عصبيت فاطميان و طالبيان و بلكه عصيبت كلّيـة قـريش، هـم    . اين امر را ثابت كرديم
اند كه عصـبيت   هاي ديگري پديد آمده اكنون در سراسر جهان متالشي شده است و ملت

هايي كه از قريش به حجاز در  آنان بر عصبيت قريش برتري يافته است و به جز عصبيت
انده و گروهي از طالبيان مانند خاندان حسـن و خانـدان   مكه و شهرهاي ينبع و مدينه م

اند و بر آن نواحي استيال دارند، ديگر  حسين و خاندان جعفر در شهرهاي مزبور پراكنده
هـا و طوايـف    شود و آنها هم گروه در ساير نقاط جهان اثري از عصبيت قريش يافت نمي

برنـد و از لحـاظ    اي به سر مـي  نشيني هستند كه در زادگاه خويش به وضع پراكنده باديه
بنـابراين اگـر   . رسـند  بسياري فرمانروايان و افكار و عقايد گوناگون به هزارها گروه مي

رسـد جـز    ظهور اين مهدي صحيح باشد، هيچ راهي براي آشكارشدن دعوتش به نظر نمي
يـك  هاي آنان را در پيروي كردن از او به هم نزد ها باشد و خدا دل آنكه از آن خاندان

كند و در نتيجه، عصبيت و شوكتي به كمال براي وي ميسر گردد و بتواند گفتار خود را 
و گرنه جز ايـن صـورت ماننـد اينكـه شخصـي      . آشكار سازد و مردم را بدان وادار كند

فاطمي از آن خاندان بخواهد در يكي از نواحي جهان بدون عصبيت و لشـكر و بصـرف   
وتي كه قيام كند، به هيچ رو پيشرفت نخواهد كـرد و  انتساب به آن خاندان به چنين دع

هاي درست و اسـتواري كـه در فصـول پيشـين آورديـم، چنـين قيـامي         به موجب برهان
  .پذير نخواهد بود امكان

كوراني، پس از نقل آنچه گذشت، چنين نتيجه گرفتـه كـه ابـن خلـدون بـا وجـود         
نويسـنده،  . يت پيدا نكرده اسـت جزم) عج(مناقشاتي كه آورده، در نفي عقيدة قيام مهدي

سپس به كتاب ابراز الوهم المكنون من كالم ابن خلدون تأليف احمد بن صديق المغربـي  
از علماي اهل تسنن اشاره كرده كه در آن، به تمام مناقشـات ابـن خلـدون دربـاره قيـام      

پاسخ داده شده است و افزون بر رواياتي كه ابن خلـدون بـه دسـت    ) عج(حضرت مهدي 
  ).353: 1408كوراني العاملي، (ده، روايات زياد ديگري نقل كرده است دا

  فروغ ابديت. 34
اسـت و بـه دليـل اسـتقبال     ) ص(اين كتاب ارزشمند، درخصوص زندگاني پيـامبر اكـرم   

گـري عـرب    نويسـنده، در بيـان خـوي وحشـي    . گير از آن، بارها چاپ شده است چشم
  : كرده است اشاره) 1/286(جاهلي، به كالم ابن خلدون 

ربودنـد و تـاراج    يافتنـد مـي   گري بود، هرچه را در دست ديگـران مـي   خوي آنان غارت
آمد و در ربودن امـوال ديگـران، حـد     مي  ها فراهم كردند و روزيِ آنان، در پرتو نيزه مي
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افتـاد، آن را   معيني قائل نبودند، بلكه چشم ايشان به هرگونه ثروت يا ابزار زنـدگي مـي  
  ). 48: 1385سبحاني، (ردند ك غارت مي

، تاريخ ابـن خلـدون جـزء منـابع آن     )فروغ ابديت(با وجود تاريخي بودن اين كتاب   
اشـاره شـده   » مقدمـه «نيست و هيچ ارجاعي به آن نشده و تنها در همين يك مورد بـه  

  .است

  حكمت اصول سياسي اسالم. 35
طالب به مالك بـن الحـارث   اين كتاب، شرح و تفسيري بر فرمان اميرمؤمنان علي بن ابي
نويسـنده، از انديشـمندان و   . األشتر، هنگام منصوب كردن وي به فرمانداري مصر است

وي در مقدمـه كتـاب خـود،    . كوش معاصر شيعه اسـت  نظران برجسته و سخت  صاحب
پـذيرد و در   ادعاي نبود سابقه تحقيق درباره مسائل سياسـي در ميـان مسـلمانان را نمـي    

اغلب فقيهان و : تحقيق در فلسفه سياسي اسالم دو گونه است: گويد ه ميتوضيح اين عقيد
فيلسوفان و متكلمان، اين بحث را در بخش حكمت عملي آن، يعنـي سياسـت مـدن پـي     

هايي است كه جداگانه دربارة فلسفة سياسـي اسـالم نوشـته     اند؛ گونه دوم، كتاب گرفته
  . شده است

هاي نـوع دوم اشـاره كـرده كـه در      ي از كتابگاه به موارد زياد عالمه جعفري، آن  
نويسنده دربارة ابن خلدون بيشتر كاويـده و تحقيـق   . ميان آنها، مقدمه ابن خلدون است

اش مبني بر اسـالمي بـودن    پر زحمتي در اين خصوص ارائه كرده كه با برداشت شخصي
  :انديشه ابن خلدون همراه است

ي و اقتصادي و سياسي ابن خلدون در كتـاب  براي اثبات اين حقيقت كه تحقيقات اجتماع
همـه حقـايق را بـا نظـر بـه منـابع اوليـة         بر مبناي معتقدات اسالمي بوده و آن» مقدمه«

تـوانيم استشـهاد او را بـه آيـات قرآنـي، و احاديـث و        اسالمي مطرح نمـوده اسـت، مـي   
بـه جهـت   اينجانـب،  ... هاي جدي وي در پايان اغلب فصول كتاب در نظر بگيريم نيايش

و ... را به دقت بررسي كـنم  » مقدمه«اهميت اين مسئله، الزم ديدم همه صفحات كتاب 
آن موارد كه ابن خلدون در كتـاب مقدمـه آيـات قرآنـي احاديـث و دعاهـا را       در همه 

 282صـفحه اسـت، در    588ابن خلدون در ايـن كتـاب كـه    . آورده است مطالعه نمودم
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مورد، آيات و احاديث و دعاهايي آورده است و به اضـافة آنهـا، در ذكـر مبـاني اصـول      
توان  ني را كامالً مراعات نموده و ميفلسفه اجتماعي و اقتصادي، منابع اسالمي و روش دي

ابن خلدون در اين مقدمه يا طرز تفكرات اسالمي مطلب را مطـرح نمـوده اسـت    : گفت
  ).55: 1379جعفري، (

از مستندات خـود را بـا فهرسـت آيـات و احاديـث و       نمونهنويسنده، در ادامه، چند   
  ).56: همان(ش كرده است هاي به كار رفته در مقدمة ابن خلدون، در پاورقي گزار نيايش

  فلسفه تاريخ. 36
نظر و احياگر تفكر ديني معاصر اسـت كـه در همـين     استاد مطهري انديشمند و صاحب

در ميـان عالمـان شـيعي، وي بـه نظريـه و      . راه رباني به مقام رفيع شهادت نائل گرديـد 
هايي از  هدر ادامه، به نمون. مباحث ابن خلدون در كتاب مقدمه توجه جدي داشته است

  . كنيم توجهات وي در اين باره اشاره مي
گفتارهاي شهيد مطهري، در موضـوع   مجموعة چهار جلدي درس فلسفة تاريخكتاب   

ابن   به نظرية» عامل جغرافيا و حركت تاريخ«وي در فصلي با عنوان . فلسفة تاريخ است
دانـد اشـاره    يكه اختالف مناطق جغرافيايي را سبب تحرّك تاريخ مـ ) 1/150(خلدون 

  : گويد مي» آيا تاريخ، علم است؟«نويسنده، در فصل ديگر كتاب با عنوان . كرده است
كردند بدون اينكه تحليلي از وقايع كـرده و آنهـا    در گذشته، اكثر مورخّين نقل وقايع مي

ابن خلدون، و ] دوره[هاي بعد، مثل  در دوره. را تحت يك ضابطه كلي و علمي درآورند
اروپا، تاريخ را به صورت يك علم و يك فلسـفه درآوردنـد؛ يعنـي خواسـتند     در دوره 

  .براي تاريخ ضوابطي بيان كنند
هـاي علميـه    به وظـايف علمـي حـوزه    آينده انقالب اسالميشهيد مطهري در كتاب   

كند كه به علوم جديد ماننـد كـالم جديـد، فلسـفة      توجه داده، به روحانيت توصيه مي
وي ذيـل تأكيـد بـر روي آوردن    . آورنـد  ي و فلسـفة تـاريخ روي   اخالق، فلسفة اجتماع

با توجه به مكاتب قديم و جديـد از نظريـه   «: روحانيان به علم فلسفة تاريخ گفته است
» ...بي در زمان حاضر و مخصوصـاً نظريـه ماركسيسـم    ابن خلدون گرفته تا نظريه توين

  ). 24/285: 1385مطهري، (
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» نيـروي محـرّك تـاريخ   «، به بحـث  و نيازهاي زماناسالم شهيد مطهري در كتاب   
را نقد كرده و بـه  » عامل اقتصاد يگانه محرك تاريخ«توجه داده و ديدگاه ماركسيستي 

وي . ها، ديدگاه ابن خلدون اسـت  از جملة اين نظريه. هاي ديگر اشاره نموده است نظريه
شـود، از   محسوب مـي شناسي  گذار جامعه ابن خلدون كه پايه«: گويد در اين خصوص مي

كساني است كه روي عصبيت خيلي تكيه كرده است و شايد اصالت را براي عصـبيت ـ   
  .»داند هاي روحي و نژادي و امثال اينها ـ مي يعني همبستگي

بـا  » جامعه و تاريخ از نظر قرآن«نويسنده، در فصل ديگري از همين كتاب، با عنوان   
آوردن  سير الميزان به اين پرسش كـه ريشـه روي  استفاده از سخن عالمه طباطبائي در تف

  :هاي اجتماعي چيست؟ چنين پاسخ داده است مورخان اسالمي به بحث
علت اينكه مورخين اسالمي قبل از هر مورخ ديگري : گويند مي] عالمه طباطبايي[ايشان 

هـت  هاي اجتماعي را مطرح كنند و براي هر قومي، از آن ج به اين فكر افتادند كه بحث
كه يك قوم است، حساب مخصوصي باز كنند و براي هر قوم و ملتي روحي قائل شـوند  

سخناني در اين [و افرادي مثل مسعودي در هزار سال پيش، بلكه بيشتر، و بعد ابن خلدون
هـا هـم ايـن     فرنگـي . اند  اينها از همين قرآن الهام گرفته]. باب بگويند، تعاليم قرآن است

هـا   اش از اروپايي شناسي، به عنوان يك علم، ابتكار اوليه كه جامعهمطلب را قبول دارند 
البته قبل از ابن خلدون هـم خيلـي افـراد    . دانند اش را ابن خلدون مي نيست؛ مبتكر اوليه

تري بيان كرده است؛ يعني ابن خلدون بوده كـه   اند، ولي ابن خلدون به صورت كامل بوده
ن مطلب كه هيچ دليلي نـداريم كـه علـوم عقلـي     در آن مقدمه خودش تصريح كرده به اي

منحصر باشد به آنچه كه از قديم به ما رسيده و يونانيان علوم را به نظري و عملي تقسيم 
ممكـن  . اند و علوم عملي را به شعبي اند، و بعد علوم نظري را به شعبي تقسيم كرده كرده

نشناخته باشد و خود علم،  است علوم ديگري باشد كه اصالً خود آن علم را بشر تاكنون
شـود كـه علـم     جديد باشد نه توسعه يك علم؛ اصالً علم، علم جديدي باشد و مدعي مي

جامعه، خودش يك علمي است و مثل همه علـوم ديگـر موضـوع و هـدف و مبـادي و      
كتابش ترجمه هم شـده اسـت و بسـيار كتـاب     . كند مسايل دارد و با هيچ علمي فرق نمي

ها قائـل اسـت و بـه حسـب      ها ارتقاها و انحطاط ها و ملت اي امتاو بر. پرمغزي است
او بـه فـرد كـار    . كند ها را ذكر مي ها و انقراض تشخيص خودش، علل ارتقاها و انحطاط

درسـت جامعـه را   . كنـد  را بيـان مـي  » ملـت «و به اصطالح امروز » امت«ندارد، حكم 
  .دهد موضوع يك علم مستقل و جداگانه قرار مي
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اند؛  همه اينها را از خود قرآن الهام گرفته: گويند مي] اهراً عالمه طباطباييظ[ايشان   
چون اين قرآن است كه براي اولين بار در تاريخ بشريت، اين چنين براي اقوام شخصـيت  

  ).21/421: تا مطهري، بي(قايل شد 
فصل چهل و چهـار از  (به مقدمة ابن خلدون  مسئله حجابشهيد مطهري در كتاب   

  : اشاره كرده كه حجاب به معناي پرده و حايل گرفته شده است) 1/506) (سومباب 
فصل فـي الحجـاب   «فصلي دارد تحت عنوان ) 1/560(ابن خلدون در مقدمة خويش   

هـا در   كند كه حكومـت  در اين فصل بيان مي. »كيف يقع في الدول وأنّه بعظيم عندالهرم
دهنـد، ولـي تـدريجاً حايـل و      ي قرار نميا بدو تشكيل، ميان خود و مردم حايل و فاصله

. آورد شود تا باألخره عواقب ناگواري به وجود مي تر مي پرده ميان حاكم و مردم ضخيم
بـه كـار بـرده اسـت     ) نه پوشـش (را به معني پرده و حايل » حجاب«ابن خلدون كلمه 

  ).19/430: تا مطهري، بي(
سوزي اعـراب   به مسئله كتاب ،خدمات متقابل اسالم و ايرانشهيد مطهري در كتاب   

تأليف دكتر محمـد  »  مزديسنا و ادب پارسي«در ايران و اسكندريه پرداخته و از كتاب 
از جملـة  . معين ياد كرده كه در آن، داليل مختلفي براي اثبات اين مسئله نقل شده است

كتـب  سعد بن وقاص درباره : از فتح ايران است) 2/1002(اين داليل، روايت ابن خلدون 
از عمر بن خطّاب رخصت خواست، ولي عمر به وي نامه نوشت كـه    به غنيمت رسيده،

سـوزي   شهيد مطهري از ميان داليلي كه دكتر معين بر كتـاب . آنها را در آب فرو افكنيد
در ايران اقامه كرده، تنها دليل چهارم را كه از زبـان ابـن خلـدون نقـل شـده در خـور       

  ).21/421: تا يمطهري، ب(بررسي دانسته است 
ورزد كـه ابـن    نقد شهيد مطهري بر نظر ابن خلدون جالب توجه اسـت؛ ابتـدا تاكيـد مـي      

نويس و  نويس، فهرست خلدون مورخ است و نقل مورخ از يك روايت تاريخي با نقل سفرنامه
ابن خلدون يك مورخ و مؤلف تـاريخ  «. تفاوت دارد  الحكمانويس از همان روايت، حتي تاريخ

مي است، بنابراين اگر به ضرس قاطع اظهار نظر كند، ولو مدرك نشان ندهد، بايد گفـت  عمو
، ولي او در مورد مسئله كتابسوزي در ايران قاطعانـه سـخن   »سند و مأخذي در كار بوده است

  . آغاز كرده است) شود چنين گفته مي(» و لقد يقال«اش را با  نگفته است و جمله
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خود ابـن  «: گويد دهد و مي نسبت مي» شعوبيه«دون را به ايشان مأخذ شايعة ابن خل  
  .»ز تمايل شعوبي و ضد عربي نيستخلدون نيز خالي ا

  :گويد استاد مطهري در ادامه بررسي خود، مي  
. شده، از مقدمة اوست كه كتابي است فلسفي و اجتماعي آنچه تاكنون از ابن خلدون نقل

ز خود تاريخ او كه به نام العبر و ديوان المبتـدا  ايم كه اين مطلب را كسي ا تاكنون نديده
ابن خلدون، اگر براي اين قصه، ارزش تـاريخي قائـل بـود،    . و الخبر است نقل كرده باشد
  ).306: 1380مطهري، (بايد در آنجا نقل كرده باشد

در بحـث قـوه و فعـل، مسـئله      اصول فلسفه و روش رئاليسمشهيد مطهري در كتاب   
. اي را جديد ندانسـته اسـت   و طرح چنين مسئله  ماعي را پيش كشيدهرشد و تكامل اجت

  : كند وي در اين باره به نظرية ابن خلدون اشاره مي
يافته بشري، از اول، به اين حالت كه هست  رشد و تكامل اجتماع و اينكه زندگي تكامل

مختلـف  هـاي   ابن خلدون در فصل. نبوده، مطلبي است كه از قديم مورد توجه بوده است
كند كه زندگي شهري و مدني، زاييدة زندگي  مقدمة تاريخ خويش، با اصرار زياد ادعا مي

وي طبق اصول خاص خود، قـوانين انتقـال از زنـدگي بـدوي بـه      . بدوي و وحشيانه است
شود تا منتهي به پيري و سـپس   زندگي شهري و تطوراتي را كه طبعاً در دورة بعد پيدا مي

  ). 777: 1371مطهري، (كند  گردد، ذكر مي مرگ و انهدام آن مي
، بـه  )ص(درباره اُمي بـودن رسـول خـدا    پيامبر امياستاد مطهري همچنين در كتاب   

في أنَّ (ابن خلدون در اين فصـل  . رود اشاره مي) 2/828(ام از باب پنجم مقدمه  فصل سي
  ) الخط و الكتابة من عداد الصنايع االنسانية

اينكه خط، از آن نظر كمال است كه زندگي بشر اجتمـاعي اسـت    كند در اطراف بحثي مي
هـا ذكـر    بعد، سير تكامل خط را در تمـدن . و افراد به كسب معلومات يكديگر نيازمندند

  ). 248: 1386مطهري، (كند  گاه به پيدايش خط در محيط حجاز اشاره مي كند آن مي
عي، ابن خلـدون را در ميـان   ذيل بحث قوانين اجتما جامعه و تاريخ،ايشان در كتاب   

  :داند كه به اين مسئله توجه كرده است اولين كسي مي علماي اسالمي، 
در ميان علماي اسالمي، شايد اولين فرد كه به صراحت از سنن و قوانين حاكم بـر جامعـه،   

و » شخصـيت «مستقل از سنن و قوانين افـراد، يـاد كـرده اسـت و در نتيجـه بـراي جامعـه        
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است كه در مقدمـه  » عبدالرحمن بن خلدون تونسي«قائل شده است » قعيتوا«و » طبيعت«
  ).344: 1379مطهري، (معروفش بر تاريخ، به تفصيل بحث كرده است 

: بـر ايـن عقيـده اسـت    » مجموعة اضـداد «، ذيل عنوان عدل الهيمرتضي مطهري در كتاب   
» از اضـداد نيسـت  اي  فرمول اصلي آفرينش جهان، فرمول تضاد اسـت و دنيـا جـز مجموعـه    «
اي از فيلسوفان و متكلمـان و   گاه در اثبات اين مطلب، به سخن عده آن). 187: 1380مطهري، (

اي غير مستقيم، اين سخن  عارفان اسالمي و فيلسوفان غربي اشاره كرده است؛ از جمله، به گونه
» هالبشـري  هبيعانّ التنازع عنصر اساسي من عناصر الط«: را نقل كرده است) 1/518(ابن خلدون 

  ).190: همان) (ها و عنصر اصلي در سرشت بشر است كشمكش، پاية زندگي انسان(

  الميزان. 37
عالمه سيد محمدحسين طباطبايي، فيلسوف و مفسر بزرگ قرآن كريم در عصر حاضر، 

نخست، ذيـل آيـة شـريفة    : در دو جاي تفسير ارزشمندش، از ابن خلدون ياد كرده است
كـه در آن،  ) 18/83كهـف،  (» ن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منـه ذكـرا  ويسئلونك ع«

عالمه طباطبايي نظر مورخاني همچون ابن خلدون را . دربارة ذوالقرنين بحث شده است
: تـا  طباطبـايي، بـي  (پذيرفته و معتقد است ذوالقرنين از پادشاهان ملت عرب در يمن بود 

يكـي  . خود، به ذوالقرنين اشاره كرده استابن خلدون در دو فصل از مقدمه ). 13/391
هرگـاه پادشـاهي، از دسـت    «: گويـد  كه مـي ) 1/278(ودوم از باب دوم  در فصل بيست

گـردد و تـا    بعضي قبايل ملتي بيرون رود، ناچار به قبيله ديگري از همـان ملـت بـازمي   
  . »رود كه در آن ملت عصبيت باقي باشد، سلطنت از كف آنان بيرون نمي هنگامي

در اينكه تازيان از «: گويد كه مي) 2/801(ويكم از باب ششم  ديگر، در فصل بيست  
گرچـه شـهرهايي ماننـد يمـن،     ) 2/801(ابـن خلـدون   . »...همه مردم از صنايع دورترند

هـاي   دانست، معتقد بود كه اين شهرها از خصلت بحرين و عمان را در تصرف عرب مي
  : اند نشيني و تمدن روي آوردهنشين فاصله گرفته، به شهر عرب باديه

ــان ملــت   ــور، هــزاران ســال در مي ــواحي مزب ــانروايي ن ــالد  فرم هــاي بســياري از آن ب
دست شده است و اقوام مزبور، شـهرها و بـالد آن نـواحي را بنيـان نهـاده و بـه        به دست
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اند؛ مانند عـاد و ثمـود و عمالقـه؛ و پـس از      خواهي رسيده آخرين مرحله تمدن و تجمل
  . حمير و تبايعه و اذواءايشان 

شـود؛   آغاز مي» ذو«شود كه نام آنان با  به گروهي از پادشاهان يمن گفته مي» أذواء«  
  .مانند ذواالذغار و ذوالقرنين

يـا  «جاي ديگري كه عالمه طباطبايي به گفتار ابن خلدون اشاره كرده، ذيل آية شـريفة    
) 3/200آل عمـران،  (» تّقوا اهللا لعلّكم تفلحـون أيها الّذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا وا

ايشان ذيل تفسير اين آية شريفه، بحثي اجتماعي را درباره واقعيت جامعه و رابطة آن . است
به عقيده ايشان، تا پيش از اسالم، به جامعه به عنوان واقعيتي جدا . با فرد پيش كشيده است

  . اجتماعي بحثي به ميان آيداز فرد توجه نشده است تا دربارة سنن و قوانين 
هاي پادشاهان و بزرگان توجه داشتند، ولي  مورخان پيش از اسالم، تنها به ذكر قصه  

از اين رو، برخي مورخـان،  . ها نظر كرده است قرآن كريم، به طور جدي به تاريخ امت
 مانند مسعودي و ابن خلدون، به اين توجه قرآني پرداختند؛ طـوري كـه تـاريخ احـوال    

  .ها بدل شده است اشخاص، به تاريخ امت

  پژوهشي در موعود اديان: خطّ امان. 38
اهتمـام  ) عـج (نويسنده، از علماي شيعي معاصر است و به تحقيق دربارة حضـرت مهـدي  

وي در . پرشوري دارد و تاكنون يك جلد از حاصل تالش خود را منتشر سـاخته اسـت  
به مهدويت در اسالم را طرح كرده و از  مقدمة كتاب خود، بحثي درباره اصالت اعتقاد

نظران جهـان اسـالم داشـته،     وگوهاي علمي كه در خصوص اين موضوع با صاحب  گفت
وگوها، آشـكار شـدن اسـتواري مهـدويت در اسـالم و       حاصل اين گفت. خبر داده است

با وجـود ايـن، گـاه ايـن اصـل      . اتفاق نظر همة مذاهب اسالمي بر اين اصل مقدس است
وي اين مطلـب  . اند هاي كساني شده است كه بيراهه رفته ، دستخوش آرا و انديشهمترقّي

كرسـي فقـه در مسـجدالحرام و      وگو با شيخ عبداهللا بسام، اسـتاد و صـاحب   را در گفت
  :هاي استيناف عربستان، چنين در ميان گذاشته است رئيس دادگاه

رنـگ كـرده    يا حـداقل كـم  رنگ و  تفكر مهدويت را بي) 1/607(متأسفانه ابن خلدون 
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شود كه احاديث ظهور حضـرت   است و به عنوان تحقيق در احاديث مهدويت، مدعي مي
تنهـا    را بررسي كرده و اسناد آنها را مرور نموده و از ميان احاديـث متعـدد،  ) عج(مهدي

و يـا ضـعيف و   » المهـدي االّ عيسـي  «هـاي مجعـول نظيـر     نوزده حديث كه در آنها متن
نمايد و بـا ايـن شـيوه،     آمده را نقل مي» اسمي و اسم ابيه اسم أبي  اسمه«ن اساس همچو بي

و از سـوي ديگـر،   . دهـد  را مـبهم و غيـر شـفاف جلـوه مـي     ) عج(هويت حضرت مهدي 
نمايـد و بـا ايـن روش و     ارزش معرفي مـي  احاديث قوي و با متون صحيح را ضعيف و بي

هـم  » فريد وجـدي «و » احمد امين«امثال . نمايد اساس مهدويت را مخدوش مي سياست، 
اين شيوه كه در حقيقت بازي بـا فرهنـگ غنـي اسـالم و     . باشند رو همين شيوه مي دنباله

كوشـد بـا ايـن     وي مـي . عدول از دليل و برهان است، از مثل ابن خلدون شايسته نيسـت 
از سازوكار، داليل عقلي و نقلي را ناديده بگيرد؛ و عجيب است كه در پايان، سه حديث 

شمارد، اما بر خالف انتظار، با سكوت، از ايـن حقيقـت    احاديثي كه آورده را صحيح مي
شـيعه را مـتهم بـه    ) 1/376(گذرد و با نهايت تأسـف در قسـمت ديگـري از كتـاب      مي

  ).1/17: 1386امامي كاشاني، (كند  خرافات مي
هرگونـه  شـناس؛ و   ابن خلدون مورخ اسـت و نـه حـديث   «: دهد شيخ بسام پاسخ مي  

معتقدم «: كند وي اضافه مي. »تواند مورد قبول قرار گيرد اظهار نظر غير كارشناسانه نمي
دارد  كه مسئله مهدويت در اسالم اصل و هيچ متخصص فنّ حديث در آن شك روا نمي

  ).همان(
عنوان گرفتـه و  » آينده بشريت از ديدگاه فلسفة تاريخ«فصل پنجم كتاب خطّ امان،   

از ميان هشت نظريـة  . اي از نظريات مختلف در فلسفة تاريخ بيان شده است در آن، پاره
طرح شده، هفت مورد، به نظرية فيلسـوفان غربـي اشـاره دارد و نظريـة هشـتم را نيـز       

). 1/226: همـان (اختيار كرده است » نظرية الهي بودن حركت تاريخ«نويسنده با عنوان 
وسوئه و ويكو را جزء نظريه هشـتم قـرار   نويسنده ديدگاه افرادي همچون اگوستين و ب

وي، تنهـا در  . داده، اما از نظريه فلسفة تاريخ ابن خلدون در آن ميان يـاد نكـرده اسـت   
آمـوزي نـزد    بـه اهميـت تـاريخ بـه عنـوان آيينـة عبـرت         شروع فصل پنجم، بـا اشـاره  

كتـاب  ، )آمـوزي تـاريخ   عبـرت (انديشمندان، گفته است كه ابن خلدون به همين اعتبـار  
       ).1/214: همان(نام نهاده است » العبر«تاريخ خود را 
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  مكتب تفكيك. 39
در . محمدرضا حكيمي در چند جاي اين كتاب، از نظريه ابن خلـدون يـاد كـرده اسـت    

هـاي   چند مقدمه بيان شده كه از جملـة آنهـا، تـأثير ويژگـي    » مكتب تفكيك«توضيح 
يسنده، در اين باره خواننده را بـه نظريـه   نو. جسمي و زندگي و معيشتي بر انديشه است

نويسنده در جاي ديگـر، فهرسـتي از   ). 52: 1377حكيمي، (ابن خلدون توجه داده است 
مسائل تاريخي و تحقيقي و علمي كه پژوهش دربـاره آنهـا را ضـرورت علمـي و دينـي      

بـا   بندي شده است و در بخش شـانزدهم آن،  اين فهرست، بخش. دانسته، ارائه داده است
، ضرورت توجه به ابن خلدون و فلسفة تاريخ و اجتماع و اين »ها التقاي فرهنگ«عنوان 

جاي گرفته » هاي بسيار داشت فلسفه براي اسالم زيان«كه ) 2/1987(عقيدة ابن خلدون 
محمدرضا حكيمي در توضيح نسبت مكتب تفكيك بـا فلسـفه، از   ). 102: همان(است 

ها فلسـفه تـدريس    سال«: خراساني، چنين ياد كرده استاستاد خود، شيخ مجتبي قزويني 
. »فرمـود، منتهـي بـا نظـر آلـي نـه اصـالي        و خواندن و دانستن فلسفه را توصيه مي. كرد

ندانسـته  » حـذف «گيري مكتب تفكيك برابر فلسـفه را   حكيمي با اين رويكرد، موضع
). 102: همـان (است  را به ابن خلدون نسبت داده) آلي نه اصالي(وي اين نوع نگاه . است

آورده ) 2/1097(اي از ابـن خلـدون    ، جملـه )450: همان(حكيمي، در چند صفحة بعد 
  :است كه بر برداشت ابزاري وي از فلسفه داللت دارد

كه ديدي، براي مقاصدي كه فالسـفه بـر آن گردآمدنـد وافـي نيسـت؛       پس اين دانش، چنان
ايع و ظـواهر آن مخـالف اسـت؛ و    گذشته از اينكه در آن مسائلي هم هسـت كـه بـا شـر    

تشحيذ : ايم، دانش فلسفه، تنها داراي يك ثمره است كه عبارت است از كه ما دريافته چنان
  .ها براي به دست آوردن ملكة نيكو و درست در براهين ها و حجت ذهن در تركيب دليل

  الدين اسدآبادي و اقبال الهوري سيد جمال: شرق مفخره. 40
  :گويد ي درباره نويسندة اين كتاب ميسيد هادي خسروشاه

شك در گسترش انديشه و فرهنگ اسالمي، در نـيم قـرن اخيـر،     بي مرحوم استاد سعيدي، 
شماري كه در مجـالت و   ها و مقاالت بي او عالوه بر كتاب. نقش خاصي را به عهده داشت
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نـش، مكتـب   آيين اسالم، پرچم اسالم، نداي حق، مسلمين، نـور دا (نوشت  جرايد مذهبي مي
، در تمـامي  ...)اسالم، وظيفه، مكتـب تشـيع، فـروغ علـم، پيكـار انديشـه، گـنج شـايگان و        

  ).17: 1379سعيدي، (هاي فرهنگي ـ اجتماعي و سياسي، حضور عيني داشت  فعاليت
به هر روي، نويسندة مفخره شرق، در چند جاي كتـاب خـود، بـه ارزش و اهميـت       

ي دربارة رسالت تصوف، سـخني بـه ميـان آورده و    و. كار ابن خلدون توجه كرده است
  : بيان داشته كه ابن خلدون اولين كسي است كه به اين رسالت توجه كرده است

هـاي   آزمـايش  رسالت تصوف در اسالم، به اين صورت در آمـد كـه بـراي تحقيقـات و     
لماني گواينكه بايد اعتراف كرد ابن خلـدون تنهـا مسـ   . عرفاني نظم و ترتيب برقرار كند

  ).404: همان(بود كه در اين زمينه با يك روح كامالً علمي وارد شد 
: هاي دانش و معرفت از نظـر قـرآن كـريم معتقـد اسـت      نويسنده، دربارة سرچشمه  

جمعـي در معـرض    ها به طور دسته ترين تعليمات قرآن اين است كه ملت يكي از اصيل«
دون را مؤيد همـين موضـوع گرفتـه    وي نظرية تاريخي ابن خل. »گيرند قضاوت قرار مي

روح مقدمـة  «و پس از ذكر چند نمونه از آيات قرآن كريم، بر ديني بودن ) 421: همان(
  :تاكيد ورزيده است» ابن خلدون

حقيقت اين است كه تمام روح مقدمة ابن خلدون، به طور كلّي، ناشي از الهاماتي اسـت  
ي اخالقي وي محسـوس و مشـهود   ها كه مؤلف از قرآن گرفته است؛ و حتي در قضاوت

يكي از شواهد اين موضوع، بحث وي دربـارة  . به حد اعلي مديون قرآن است] كه[است 
االعراب اشد كفراً و نفاقـاً و  «: است] سوره توبه 98و  97[ هاي ذيل تفسير و تشريح آيه

ـ    ن اجدر ان اليعلموا حدودما انزل اهللا علي رسوله و اهللا عليم حكيم و مـن االعـراب م
» علـيهم دائـرة السـوء واهللا سـميع علـيم       يتخذ ما ينفق مغرماً و يتربص بكـم الـدوائر،  

  ).424: 1379سعيدي، (
     معناي دقيق حقيقت زمان و مفهوم حيات، حركت متوالي و جنبش مسـتمر در طـي

ترين نكته جالب و قابل توجه در نظر ابن خلـدون راجـع بـه تـاريخ،      مهم]. است[زمان 
متصور اين نيست كه دربارة اصـالت فكـر ابـن    ... خير حيات و زمان استهمين مفهوم ا

خواهم بگويم اين است كه پس از توجـه   خلدون شكّي ايجاد كرده باشيم، بلكه آنچه مي
به جهت و مسيري كه فرهنگ اسالم پيش گرفته بـود و در جريـان آن خـود را نشـان     

حركـت  : تاريخ يعنـي «هد كه توانست تشخيص د داد، فقط شخص مسلمان بود كه مي مي
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. »در ظرف زمان دسته جمعي مستمر و متوالي و توسعه و تكامل واقعي غير قابل اجتناب،
همان طريقي است كـه ابـن خلـدون بـه       مسئله قابل توجه در اين نظر مربوط به تاريخ،

ـ  . انديشد گيرد و به آن مي را در نظر مي» وضع تغيير«وسيلة آن،  ن نحوة نظر و انديشـة اب
نهايت مهم است؛ زيرا مدلول فكر و نظر ابن خلدون اين است كه  خلدون در اين باره، بي

حركتي است كه اصالت و  تاريخ به عنوان يك حركت مستمر و متوالي در ظرف زمان، 
ابـن  . خالقيت دارد و چنان حركتي نيست كه طريق و مسير آن قـبالً تعيـين شـده باشـد    

اءالطبيعه نبود، بلكه مخالف اين گروه بود، ولي از لحاظ خلدون از دانشمندان علوم ماور
تعـين و امتيـاز   ... اي كه داشت بايد او را مقدم بر برگسون دانسـت  ماهيت نظر و انديشه

عمدة ابن خلدون، ناشي از فكر حاد و بيان منظم او راجع به روح حركت فرهنگي است 
در  تأليف اثر نفـيس وي  . تترين و مبرزترين محصول آن فرهنگ اس كه خود درخشنده

كه مولود نبوغ اوست، روح مخالفت قرآن با مكتب قديم و پيروزي و غلبة نهـايي فكـر   
  ).429-428: همان(دارد  قرآني را بر فكر يوناني مسلّم مي

  گيري نتيجه
تواند  اي جامع، از مطالب موجود در اين زمينه است و مي شده، نمونه وجوي انجام جست

از مجمـوع هفتصـد عنـوان كتـاب     . هاي قابـل تـوجهي باشـد    اراي گزارهدر نوع خود، د
هـاي مختلـف،    عنوان كتاب به دست آمد كه در آنها به گونه 55اعتقادي شيعه، بيش از 

در ادامـه بيـان    هـا  وجـو  نتايج ايـن جسـت  . به كتاب مقدمه ابن خلدون اشاره شده است
  .گردد مي
م محل رجوع نويسندگان شـيعي بـوده و   عالوه بر تاريخ ابن خلدون، كتاب مقدمه ه  

عمده موضوعات مقدمه كه علمـاي شـيعي   . در حوزة فكري شيعه بدان توجه شده است
  :اند، عبارت است از به نقد آن پرداخته

عليه يزيد بـن  ) ع(، قضاوت دربارة قيام امام حسين)377/ 1(روايت واقعه غدير خم   
، احاديـث  )1/436) (ع(بـه امـام علـي   » اميرالمـؤمنين «، اطـالق عنـوان   )1/415(معاويه 

سـوزي   ، كتاب)2/908(، اهل بدعت خواندن مذهب شيعه )1/607) (عج(حضرت مهدي
 ).2/1002(در ايران 
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نقدهايي كه درباره برخي موضوعات شيعي بـر آراي ابـن خلـدون شـده اسـت نيـز         
آنـان بـا   البتـه آشـنايي   . داللت بر آشنايي حوزة فكري شيعه با مقدمه ابن خلـدون دارد 

كتاب مقدمه، از اواخر قرن سيزده هجري قمري به بعد، رو به افزايش بوده؛ به طـوري  
. كه ديدگاه وي در مسايل مختلف، از اين زمان، مورد توجه جـدي قـرار گرفتـه اسـت    

، اولين كسي باشد كه بـه مقدمـه   »عبقات االنوار«شايد مير حامد حسين، صاحب كتاب 
  ).6شمارة : ك.ن(ابن خلدون رجوع كرده باشد 

برداشت نادرست ابن خلدون درباره مذهب شـيعه، از چشـم علمـاي شـيعي مخفـي        
رابطه والي : اند؛ همچون نمانده است و در اين خصوص نقدهاي جدي بروي صورت داده

، روايـت  )1/435(گذاري اميرالمؤمنان  ، نام)1/363(، تعريف امامت )1/560(و رعيت 
، رافضـي بـودن دولـت    )2/908(مان معصوم نزد شـيعيان  ، منزلت اما)1/377(غدير خم 

، )2/890(، علـم تفسـير   )1/913(عبيدين مصر و نقش آن در انقـراض فقـه اهـل سـنّت     
، كتـاب جفـر و انتسـاب آن بـه امـام      )2/1098(هاي زرتشتي، حرمت علم نجـوم   فرقه
ات و ، اخذ اخبار گذشتگان از پيـروان تـور  )1/407(، عقيده تجسيم )1/652) (ع(صادق
، )2/828(، چگونگي تكوين خط و كتابت در عرب قبل از اسـالم  )2/892(نشينان  باديه

، )1/402(، وظيفه امام و خليفـه  )2/768(، حرمت دفن اموال )2/783(حرمت احتكار 
، وظـايف  )2/697(هـاي كعبـه    ، تصـرّف گنجينـه  )1/13(اعتماد صرف به راوي اخبـار  

فقـه  (، علـم فقـه   )1/410(حابه و تـابعين،  ، عمل كـردن اجتهـادي صـ   )1/432(محتسب 
ــره  ــم الحــديث )2/906) (خالفــي و فقــه مــذهبي و غي ، اســرار حــروف )2/894(، عل

، آيات استفاده شده در مقدمة ابـن  )1/285(گري عرب جاهلي  ، خوي وحشي)2/1053(
ــاريخ   ــا و حركــت ت ــدون، جغرافي ــتان )1/518(، جنــگ و منازعــه )1/150(خل ، داس

 ). 2/1087(، ابطال فلسفه )2/800(، دوري تازيان از صنعت )1/278(ذوالقرنين 
هاي خـود   هاي انتقادي عالمان شيعي به آراي ابن خلدون كه گاه بر گفته اغلب پاسخ  

برخـي منتقـدان، كژانديشـي ابـن خلـدون در      . رسـد  درست به نظر مي وي مبتني است، 
برخـي ديگـر آن را بـه    و ) 6شمارة : ك.ن( اش خصوص مذهب شيعه را ناشي از بدذاتي

اي نيز دليـل انكـار    عده). 7شمارة : ك.ن(دانند  اش از حوزه انديشه شيعي مي دليل دوري
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بـه زعـم برخـي    . اند عقايد شيعي را كينه و عداوت ابن خلدون با اين مذهب تلقي كرده
گونـه   آنـان، ايـن  . ديگر از منتقدان، ابـن خلـدون جـزء خادمـان سـالطين و اُمـرا بـود       

هاي امـوي انـدلس در    اي وي در خصوص شيعه را ناشي از سلطه سياسي دولته برداشت
 ).34شمارة : ك.ن(اند  مغرب اسالمي تلقي كرده

هاي نادرست در مقدمة ابن خلدون و همچنين نگـاه انتقـادي    اي برداشت وجود پاره  
عالمان شـيعي،  . توجهي به مباحث مقدمه نشده است هاي غلط وي، باعث بي به برداشت

  بيـانگر ايـن خصـلت    ايـن مطلـب،   . انـد  بسياري موضوعات، به مقدمه اسـتناد كـرده   در
حتي برخي از آنـان، تفكـر   . كند پسنديدة تفكر شيعي است كه سره را از ناسره جدا مي

كه برخي، به  دانند؛ چنان هاي نادرستش، غيراسالمي نمي ابن خلدون را با وجود برداشت
و بـه زعـم   ) 38شمارة : ك.ن(اند  خلدون اهتمام ورزيدهقرآني ابن هاي  استخراج ارجاع

  . برخي، توجه ابن خلدون به فلسفة تاريخ، ناشي از تعاليم قرآن كريم است
هاي آشنايي عالمان شيعي با مقدمة ابن خلـدون مختلـف اسـت و بـه      عوامل و زمينه  

جـود ايـن، از   با و. است) العبر(ها، تاريخ ابن خلدون  يكي از راه. يك راه منحصر نيست
آنجا كـه توجـه عالمـان شـيعي بيشـتر بـه تـاريخ صـدر اسـالم و زنـدگاني معصـومان            

السالم است، بيشتر به كتب تاريخي قدما توجه دارند و تاريخ ابـن خلـدون جـزء      عليهم
البته عالمان شيعي متأخّر، بيشتر از گذشتگان به . آيد كتب تاريخي متأخّران به شمار مي

  .اند وجه كردهتاريخ ابن خلدون ت
اي بـراي توجـه    شناختي ابن خلدون نيز زمينه شناختي و معرفت برخي نظريات روش  

كه در علم اصـول الفقـه بـه ديـدگاه وي توجـه       فقهاي شيعي به مقدمه شده است؛ چنان
رسـد اغلـب عالمـان شـيعي، بـه نظريـة        البته بـه نظـر مـي   ). 39شمارة : ك.ن(اند  كرده

اند كـه   اند و تنها آن دسته به اين نظريه اعتنا ورزيده كردهابن خلدون توجه ن» عصبيت«
شناسـي و فلسـفه بـه آن     نحوي با محافل دانشگاهي در ارتباط بوده و از نگاه جامعه به 

  . اند پرداخته
توجهي فقيهان شيعي به نظرية عصبيت، نسـبت بـه ديگـر عالمـان      رسد بي به نظر مي  

. دهـد  جام شده نيز همـين امـر را نشـان مـي    وجوي ان كه جست شيعي بيشتر است؛ چنان
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بنا به گفتة ابن خلـدون در  . نه از فقها آيند،  اغلب آنان، جزء متكلمان شيعي به شمار مي
هـاي آن دورترنـد و    مقدمه، از ميان دانشمندان اسالمي، فقيهان از امور سياست و روش

اين رو، فقيهان، به از . هاي آن است مقدمة ابن خلدون هم ناظر به امور سياست و روش
ابن . شده، ميل چنداني ندارند  آشنايي با نظرية عصبيت كه در امر سياست و عمران طرح

  :ميلي را به ذهنيت انتزاعي فقيهان نسبت داده است اين بي) 2/1146(خلدون 
اند كه در مسايل فكـري بـه كنجكـاوي پردازنـد و در      عادت كرده] فقيهان[زيرا ايشان 

و روند و آنهـا را از محسوسـات انتـزاع و در ذهـن تجريـد كننـد و بـه        درياي معاني فر
صورت امور كلي عمومي در آورند تا به طور عموم بر آنها حكـم كننـد، نـه اينكـه بـه      

گـاه   خصوص ماده يا شخص يا نسل يا ملت يا صنف به خصوصي را در نظر گيرنـد و آن 
ا اشـباه و امثـال آنهـا بـر حسـب      اين كل را بر امور خارجي تطبيق كنند و نيز امور را ب

و از اين رو، كلّية احكام . كنند اند، مقايسه مي اي كه در قياس فقها بدان عادت كرده شيوه
رسـد مگـر پـس از     و نظريات ايشان، همواره در ذهن است و به مرحلة منطبق شدن نمي

اسـتكه    در صـورتي ] ايـن . [شـود  فراغت از بحث و انديشه؛ يا اينكه به كلي تطبيـق نمـي  
پيونـدد و از آن   صاحب سياست به مراعات امور خارج و احوال و كيفياتي كه بدان مـي 

  . كند احتياج دارد تبعيت مي
تـرين   البته اين برداشت ابن خلدون درباره فقيهان، درست نيست؛ چـرا كـه نزديـك     

طبقه دانشمندان اسالمي به سياست و اجتماع و به طور كلـي بـه موضـوعات و مسـايل     
هرگـاه در عرصـة جامعـه و    . باشـند  ، همانا فقيهان و در مرتبة بعـد متكلمـان مـي   عيني

فيلسـوف فقيـه،   . دهنـد  سياست تحولي پيش آيد، نخست، فقيهان به آن واكنش نشان مي
نسبت به فيلسوف غير فقيه، يا متكلم فقيه نسبت به متكلم غير فقيه، در برابر تحـوالت  

ورزيِ فقيهـان،   دهد؛ زيرا انديشه واكنش نشان ميسياسي و اجتماعي جهان اسالم، زودتر 
فقيهـان بيشـتر بـا زنـدگي روزمـرّه      . ناظر به موضوعات و مسايل عيني است، نه ذهنـي 

مسلمانان كار دارند؛ در حـالي كـه موضـوعات و مسـائل ذهنـي و فلسـفي، در زنـدگي        
اعتنـايي   بـراي بـي   دليل ابن خلـدون را  توان  بنابراين، نمي. يابد روزمرّه مردم كمتر راه مي

امـا ممكـن   . پـذيرفت » نظريه عصبيت«فقيهان ـ شيعي و بلكه عموم فقهاي مسلمان ـ به   
است پاسخ، اين باشد كه فقيهان، به آن دسته از مباحث علمي تمايـل دارنـد كـه صـبغه     



 233  زادگان داود مهدوي    

 1389بهار و تابستان ، اولسال اول، شمارة  جستارهاي سياسي معاصر،

فقهي داشته باشد و چون مقدمة ابن خلدون و نظرية عصبيت، نـاظر بـه مباحـث فقهـي     
ه مقدمه ابن خلدون در معرض مشاهده فقيهان شيعي بوده، چنـدان  نيست، با وجود آنك

اش تمـايلي بـه    كه خود ابن خلدون نيز در مقدمه اند؛ چنان به فهم آن رغبت نشان نداده
  .مباحث فقهي يا انديشه فقهي نداشته است

اي مهم اشاره شود و آن اينكه هر پژوهشي به سهم خود  در پايان، الزم است به نكته  
. آفـرين باشـد   هاي ديگر نقـش  اي منازعات علمي در حوزه اند در حل يا تشديد پارهتو مي

هـاي بشـري بهـره     هاي بشري، معرفت دينـي، از سـاير معرفـت    در مسئلة تعامل معرفت
ديني اختصاص نـدارد تـا برجسـته شـود، بلكـه هـر        گيري، به معرفت اين بهره. گيرد مي

اي كـه در ايـن    لـيكن نكتـه  . رساني است هرهگيري و ب معرفتي، از معرفت ديگر در بهره
ها و شـرايط امكـان تعامـل     شناسانه از آن غفلت شده، مسئله محدوديت نظرية معرفت

تعامل معرفتـي و فرهنگـي،   . معرفتي و نيز مسئله قدرت انتخاب در تعامل معرفتي است
ـ    اگر هم آن انديشه تمام محـدوديت . گيرد به سهولت انجام نمي ي را هـاي تعامـل معرفت

پشت سر گذاشته و خود را به معرفـت دينـي رسـانده باشـد، چنـين نيسـت كـه بـراي         
تـرين محـدوديت در راه    اثرگذاري هيچ محدوديت ديگري نداشته باشد، بلكـه بـزرگ  

او، در تعامـل معرفتـي بـا    . تعامل فرهنگي، قدرت انتخاب صاحب انديشة مقابـل اسـت  
گونـه   كـه ايـن   كند؛ چنـان  را فراموش نمي گاه قدرت انتخاب خود وارد، هيچ انديشة تازه

  . تعامل فرهنگي را در مواجهة حوزه تفكر شيعي با مقدمة ابن خلدون مشاهده كرديم

 منابع
، تحقيق حلمي )شياطين النواصبلالشهاب الثاقب في رجم ا(اثبات الواليه  . ق1418 آل عبدالجبار، محمد

  .الهادي: السنان، قم
  .جا ، بيسائل خالفية حارفيها اهل السنةم .ق1419آل محسن، شيخ علي 

  .انتشارات پاپيروس: ، ترجمة احمد كريمي، تهرانشناسي هاي جامعه خاستگاه .1368 .اچ. ابراهام، جي
: ، ترجمه محمد پروين گنابادي، چاپ يازدهم، تهرانهمقدم .1385ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد 

  .انتشارات علمي و فرهنگي
  .دارالفكر: تحقيق خليل شحاد، بيروت ، العالمه ابن خلدون مقدمه .ق1414لرحمن ابن خلدون، عبدا

  .، سه جلدي، قم، دارالحديثمكاتيب الرسول .ق1419 احمدي ميانجي، علي



 ...هاي ابن خلدون در  سنجش راهيابي انديشه  234

 1389بهار و تابستان ، اولسال اول، شمارة  صر،جستارهاي سياسي معا

  .مؤلف: ، جلد اول، تهرانپژوهشي در موعود اديان : خطّ امان .1386 امامي كاشاني، محمد
  .دارالكتاب العربي: ، چاپ چهارم، بيروتالغدير .ق1397 اميني النجفي، عبدالحسين

  .البالغه بنياد نهج: ، چاپ سوم، تهرانحكمت اصول سياسي اسالم .1379 جعفري، محمدتقي
  .موسسه دارالكتاب: سيزدهم، چاپ دوم، قم لد، جفقه الصادق .ق1413 حسيني الروحاني، سيد محمد صادق

  .موسسه بعثت: ، جلد چهارم، قمرعبقات االنوا هخالص .ق1406 حسيني النقوي، سيد حامد
  .دفتر آيت اهللا العظمي سيستاني: ، قمالرافد في علم االصول .ق1414 حسيني سيستاني، سيدعلي
مركز نشر التراث  : ، بيروت)العالمة الحلي(شرح منهاج الكرامة في معرفة االمامة  .ق1417 حسيني ميالني، سيدعلي

  .المخطوط
  .مركز االبحاث العقائدية: ، قممحاضرات في االعتقادات .ق1421حسيني ميالني، سيدعلي 

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: ، تهرانادبيات و تعهد در اسالم .1358 حكيمي، محمدرضا
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: ، چاپ سوم، تهرانمكتب تفكيك .1377حكيمي، محمدرضا 

: زاده آملي، چاپ هفتم، قم ، تحقيق حسنكشف المراد في شرح التجريد االعتقاد. ق1417حلي، حسن بن يوسف 
  .مؤسسه نشراسالمي

  .جا بي، هالمنتخب من الصحاح الست ].تا بي[االنصاري، محمد  حياه
  .همركز الرسال: قم .ق1417 بين الشوري والنص) ص(الرسول هخالف

  .موسسه اخوان رايانه: ، قمهمع رجال الفكر في القاهر. ق1418 رضوي، سيد مرتضي
  .جا ، بيكذبوا علي الشيعه، )تا بي ، محمدالرضيرضوي

  .بوستان كتاب: ، چاپ بيست و سوم، قم)ويرايش سوم( فروغ ابديت. 1385 سبحاني، جعفر
  ).ع(االمام الصادق همؤسس: ، قممحاضرات في االلهيات .ق1414سبحاني، جعفر 
  ).ع(موسسه االمام الصادق: ، قممفاهيم القرآن .ق1420سبحاني، جعفر 

  . االمام الصادق هموسس: ، قمعلي عقائد الشيعة االميةأضواء  .ق1421حاني، جعفر سب
نشر : ، چاپ دوم، تهرانالدين اسد آبادي و اقبال الهوري سيد جمال: شرق همفخر .1379سعيدي، سيدغالمرضا 

  .كلبه شروق
  .ت عرفانانتشارا: ، چاپ دوم، لبنان، صيداءاجوبة المسايل جاراهللا .1373 سبحاني، جعفر
  .جميعة اسالميةچاپ سوم، : ، بيروتالمراجعات .ق1402 سبحاني، جعفر

  .انتشارات بعثت : ، تهرانالفصول المهمة في  تأليف األمة]. تا بي[سبحاني، جعفر 
  .همركز االبحاث العقائدي: ، قممنع تدوين الحديث .ق1420 شهرستاني، سيدعلي

  .انتشارات علميه: ، قمالضالل واالختالف من هامان األم .ق1397 اهللا صافي، لطف
  .آستان قدس رضوي: ، مشهدغاليان .1378اهللا  صفري فروشان، نعمت

: ، تحقيق االنصاري، قم)ع(طالب اليقين في أمره المؤمنين علي بن ابي . ق1413 طاووس الحسني، علي بن موسي
  ).الجزائري(دارالكتاب 

  .منشورات جامعه مدرسين: م، قالميزان ].تا بي[ طباطبايي، محمدحسين
  .الهادي همؤسس: ، قمالنفي و التغريب في مصادر التشريع االسالمي .ق1416 الدين طبسي، نجم

 .جا بي ،هالشيعالي تصانين  هالذريع ].تا بي[ طهراني، آقابزرگ
  .انتشارات مركز الغدير: ، بيروتهالقادياني .ق1420ظاهر العاملي، شيخ سليمان



 235  زادگان داود مهدوي    

 1389بهار و تابستان ، اولسال اول، شمارة  جستارهاي سياسي معاصر،

  .النعمان هموسس: ، بيروتمعالم المدرستين .ق1410 د مرتضيعسگري، سي
  . اسماعيليان: العابدين، قم الحقوق المام علي بن الحسين زين هشرح رسال . ق1406قبانچي النجفي، حسن 

  .دارالمرتضي: ، بيروتالمهدي دراسه و تحليل هحيا .1926 قرشي، باقر شريف
  .ناشر دارالتعاريف للمطبوعات: ، چاپ دوم، بيروتي في االسالمالنظام السياس .1398قرشي، باقر شريف 

  .كربال: ، عراقهفي رفع تشكيك الوهابي هالبراهين الجلي . ق1382 قزويني الحائري، سيد محمد حسن
 .النشر االسالمي هموسس: ، قمالكني و االلقاب. ق1425 قمي، شيخ عباس

  ).ع(مؤسسه االمام علي: ، قمو اصولها اصل الشيعه. ق1415كاشف الغطاء، محمدحسين 
  .هموسسه المعارف االسالمي: ، قممعجم االحاديث االمام مهدي .ق1411 كوراني العاملي، علي
  .مركز النشر مكتب االعالم االسالمي: ، قمعصر الظهور .ق1408 كوراني العاملي، علي
  .جا ، بيو التوحيد هالوهابي .ق1419 كوراني العاملي، علي

  .دارالهادي: ، چاپ چهارم، بيروت)ص(النبي االعظم  هالصحيح من سير .ق1415 تضي، سيدجعفرمر
  .كتابخانه آيت اهللا مرعشي نجفي: ، قمشرح احقاق الحق و ازهاق الباطل ]تا بي[ الدين مرعشي نجفي، سيد شهاب

  .صدرا: ، قم6جلد مجموعه آثار .1371 مطهري، مرتضي
  .صدرا: ششم، قم اپ، چ1لد، جتاريخ فلسفه  .1374مطهري، مرتضي 
  .صدرا: نهم، قم اپ، چ2مجموعه آثار  .1379مطهري، مرتضي 
  .صدرا: دهم، قم اپ، چ1 جلد مجموعه آثار .1380مطهري، مرتضي 
  .صدرا: پنجم، قم اپ، چ14 جلد مجموعه آثار .1380مطهري، مرتضي 
  .صدرا: ، قم24جلد مجموعه آثار .1385مطهري، مرتضي 

  .صدرا: دوازدهم، قم اپ، چ3جلد مجموعه آثار .1386مرتضي  مطهري،
  .صدرا: ، قم21 جلد مجموعه آثار ].تا بي[مطهري، مرتضي 
  .صدرا: قم ،19جلدمجموعه آثار ].تا بي[مطهري، مرتضي 

  .النشر االسالمي هموسس : ، قمبحوث في تاريخ القرآن و علومه .ق1420 ميرمحمدي زرندي، سيد ابوالفضل
  .مؤلف: ، قمعبقات االنوار هنفحات االزهار في خالص .ق1414 ي، سيد علي حسينيميالن

  .دفتر انتشارات اسالمي: قم: ، چاپ هفتم)2 -1 لدهايج(سيري در صحيحين  .1383ق نجمي، محمدصاد
  .هدارالصفو: ، چاپ سوم، بيروتالتشيع ههوي .ق1414 وائلي، شيخ احمد

  


