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ابن خلدون یکی از متفکرین مسلمان است که چهار قرن قبل از آدام اسمیت، نظریات مختلفی درباره مسائل 
مطلوبیت،  ارزش کار، رشد و  ،نظیر نظریه درآمد، تولید، مصرف، توزیعاقتصادی مطرح کرده است؛ او مسائلی 

حاظ تاریخی او مستحق تر است که از ل توسعه، نقش دولت  در اقتصاد را با روشی متفاوت مطرح کرده است.
در این مقاله سعی می شود متدلوژی و اندیشه های اقتصادی  شناخته شود تا آدام اسمیت. "پدر علم اقتصاد"

 او به زبانی ساده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
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 مقدمه

در ابتدا باید به این موضوع اشاره شود که یکی از دالیل انتخاب بررسی اندیشه هاای اقتصاادی ابان 

خلدون این بوده است که دانشجویان اقتصاد در طای ساالهای تحصایل در رشاته اقتصااد،  بااکمتر 

اناد و وی را پژوهش و مطالعه ای در باره جنبه های اقتصادی اندیشه های ابن خلدون مواجه شاده 

با ارائه آرایی در بارع عصبیت و علم عمران بیشتر به عنوان یک جامعه شناس می شناسند تا اقتصاد 

دان، این در حالی است که نظریات وی در باب موضوعات اقتصادی در زمان خود و حتای ساال هاا 

اندیشمندان اروپاایی بعد از آن بسیار منحصر به فرد بوده و به عنوان پیش زمینه نظریات بسیاری از 

 مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 زندگي نامه. 1

مدار،  سیاسات معاروف باه  ابان خلادون  تونسای  الحضارامی  خلادون  محماد بان  بان  عبدالرحمن

قمری در تونس به دنیا  732سال نگار، فقیه و فیلسوف مسلمان در شناس، تاریخ شناس، انسان جامعه

سپس نزد علمای تونسی قارآن و تفسایر، فقاه،  .را نزد پدرش فراگرفت هاى آغازین را آموزشآمد و 

را فرا گرفت. وی را میتوان یکی از پیشگامان علم جامعه شناسی  حدیث، علم رجال، تاریخ، فن شعر

، باه کارهاای مشغول باودجوانی در عین اینکه به فراگیری علم و دانش دوران در  و اقتصاد دانست.

پرداخت. از این رو در کشورهای آندولس و آفریقا باه مقاماات دولتای قابال   سیاسی و دولتی نیز می

توجهی رسید. بعد از مدتی به مصر رفت و در جامعه االزهر به تدریس پرداخت. دیری نپایید که وی 

مورد توجه سلطان مصر قرار گرفت و به مقام قاضی القضااتی نایال گشات. همنناین وی در مسایر 

 .)ویکی پدیا(یمور لنگ در شام دیداری داشت و مورد عنایت وی نیز قرار گرفتزیارت خانه خدا با ت

ترین اثر ابن خلدون کتاابی  مهم از وی تالیفات زیادی در زمینه های گوناگون به جا مانده است.

و من عاصارهم مان  ربفی ایام العرب و العجم و البر برکتاب العبر و دیوان المبتدا و الخ»است به نام 

در تاریخ عمومی که مقدمه آن یکی از شااهکارهای فلسافی و تااریخی عاالم « سلطان االکبرذوی ال

 .رود  اسالم است و نخستین تصنیف در علم االجتماع و فلسفه تاریخ به شمار می

در اینجا الزم است به این نکته اشاره شود که بعضی ابن خلدون را پدر علم اقتصاد معرفی کرده 

سال بعد از ابن خلدون علم اقتصااد فرزنادی نداشاته تاا پادری  300ست که تا اند و این در حالی ا

برای آن جستجو کنیم و عقاید اقتصادی پیش ازفیزیو کرات ها تحت اشعاع سنت ها، اخالق و دیان 

را تالیف و بنیان نهاد  -ثروت ملل-بوده است.آدام اسمیت اولین کسی است که کتاب جامع اقتصادی

دی را از تابعیت سیاست و دین آزاد ساخته و پیروان بسیاری در همه جهاان تاا و تحلیل های اقتصا

 عصر امروز پیدا کرده است.
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ضمن اینکه اثر آدام اسمیت در کل در زمینه علم اقتصاد بوده در حالی که اثر جاویدان ابن خلادون 

 (.99: 1387 اصل، قدیری)است  عمران دانش و تاریخ فلسفه و تاریخ عالوه بر اقتصاد در درباره

 شود. پرداخته وی اقتصادی های اندیشه و آرا بررسی به که است شده سعی مقاله این در 

 

 ابن خلدون در نگاه انديشمندان. 2

 اثار ایان که کرد ادعا توان مى است، کرده رعایت مقدمه در خلدون ابن که اى جوانبه همه مالحظه با

 میاان در آن آورناده پدیاد و مانناد بى  ناوآورى یاک اساالمى دنیااى در شناساى تاریخ ى زمینه در

 خاود از پایش نگااران تاریخ میاان در تااریخى فکار ى زمیناه در و استثنا یک مسلمان نگاران تاریخ

 ها سده تا بلکه خود زمان در تنها نه خلدون ابن آمیز نبوغ روش و اندیشه این، وجود با. است مانند بى

 حاصال باى زار، درشاوره تخمى چون و نگرفت قرار داورى و نقد و ارزیابى مورد شایسته صورتى به

 زباان به دوساسى سیلوستر وسیله به میالدى 1806 سال در او مقدمه از هایى بخش که این تا ماند

 را خلادون ابن اتریشاى، شاناس تاریخ پورگشاتال، هاامر نیاز ایاام هماان در و شاد ترجماه فرانسه

 در بازر  متفکار ایان نباوغ از اروپاا دانشمندان که بود زمان آن از. نامید عرب جهان مونتسکیوى

 شناساى، جامعه چاون هایى موضوع طرح در اروپایى دانشمندان بر او گرفتن پیشى بر و شدند شگفت

 .کردند اذعان سیاسى اقتصاد و تاریخ ى فلسفه

 بااور ایان باه که کرد ایجاد نوزدهم قرن دانشمندان افکار در انقالبى چنان خلدون ابن ى مقدمه

 علام را تااریخ ایتالیاایى ویکوى از پیش سده چهار مسلمان تونسى شناس تاریخ این که شدند راسخ

 امریکایى دانشمند اشمیت. است گفته سخن ها تمدن انحطاط علت درباره مونتسکیو از وقبل دانسته

 آگوسات حتاى کاه اسات آماده نائل مقامى به شناسى جامعه دانش در خلدون ابن": که است گفته

 نیاز آمریکاایى، معاصار ماور  بى، تاوین آرنولد ".است نرسیده بدان نوزدهم قرن دوم نیمه در کنت

 ى هماه در و خاود درناوع کاه اسات تاریخ براى اى فلسفه ابداع و درک حاوى ى مقدمه ": گوید مى

 ".است بشر فکرى کارهاى ترین بزر  از روزگاران

 در اماروز خلادون ابن. یافات دوبااره آشانایى خلادون ابن با اروپا راه از هم اسالم جهان واقع در

 کاه کناد، مى جلوه استثنایى خود زمان به نسبت تنها نه او. دارد اى شایسته جایگاه جهانى فرهنگ

 ماورد در را او نظرهااى بتاوان کاه رو آن از ناه دارد؛ بسیار سخنان نیز ما زمان متفکر هاى انسان با

 جامعاه تااریخى هاى زمینه فهم براى او هاى تحلیل که جهت آن از بلکه برد، کار به معاصر ى جامعه

 صاورت از را نویساى تااریخ و رساانید ناو اى مرحلاه باه را تااریخى تفکار او. اسات سودمند بسیار

 .درآورد تعقل قابل و علمى نوین شکل به پیشین نویسى رویداد
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 روش ابن خلدون. 3

 که نداشت موضوع این به ای عالقه هیچ و بود عقالنی فلسفه به معتقد شناسی روش در خلدون ابن

 صاورت و شاده تکمیل خدا توسط چیز همه که فکر طرز این با را اقتصادی شناسی جامعه واقعیات

 او .است کرده استفاده خود کارهای در عقلی واستدالل برهان روش از وی واقع در کند اثبات گرفته

 جساته ساود آمااری هاای تحلیل حتی و استقراء، تجربه از خود استدالل مقدمات سازی فراهم در

 و اجتمااعی، توصایف نظام کل درون در آنها دادن آنها، قرار صحت اطالعات، بررسی گردآوری.است

 آن بر حاکم شناسی روش که حالیست در این.است وی پژوهشی کار ازمراحل گیری نتیجه سرانجام

 .(1388گویا، محمد و سهرابی سعیده)است بوده قیاسی دوره

 در واقع روش شناسی وی را می توان به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:

 وقاایع شرح نوشتن صرف تاریخ که نمود می انتقاد مورخان به خلدون ابن:  تاریخی آثار به شک -1

 . بگردد تاریخی حوادث و وقایع علل دنبال به بایست می مور  بلکه.  باشد نمی

 ی شایوه و متاد تغییر بود معتقد خلدون ابن:  داند می نارسا ای شیوه را ارسطویی نگر کل متد -2

 رارد اساتقرا یا نگر کل متد او.  شود می قلمداد تمدن یک انحطاط یا پیشرفت اصلی عامل تفکر

 دقیاق و    مساتقیم غیار و مستقیم مشاهده به  داند نمی اتکا قابل را نگرش نوع این و کند می

 . شود می دیده بوضوح خلدون ابن درروش استقرا و.  پردازد می وقایع

 مای فلسافه مطاالع باه خاودش جوانی در آنکه با: دهد می قرار انتقاد مورد شدت به را فالسفه -3

 شاود مای موجب فلسفه است معتقد و دهد می قرار انتقاد مورد را آن بشدت ها بعد اما.  پردازد

 اماور گوناه این مرتکب که است کسانی عهده بر آنها ه گنا و دهند دست از را خویش عقل مردم

 . شوند می

       میداند. بررسی قابل را عینی امور و پردازد می ذهنی و عینی امور تفکیک به   -4

 اجتمااعی عینای مسائل بررسی به و کند می رارد اعتقادی و الهی مباحث درآثارش خلدون ابن -5

 پردازد می

 دخیال را ارزشاهایش تحقیاق جریاان در بایست می محقق است معتقد او:  ارزش از عاری علم -6

 روی ای ه پارده منزلاه به نباید مذهب این.  باشد شیفته مذهبی به محقق اگر گوید می و نکند

 (همان.) شود می وی خطای موجب دهد انجام کار این اگر و بپوشاند را وی بصیرت ی دیده

خلدون آشنا شدیم بهتار اسات تاا باه بررسای حال که تا حدودی با زندگی و روش تحقیق ابن 

 برخی از نظرات و اندیشه های اقتصادی وی بپردازیم.
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 ابن خلدون و نظريات وي در خصوص تمدن. 4

این که در اینجا به موضوع نظریات در خصوص تمدن می پردازیم به این دلیل است که تمدن هاا باه 

ابان  بااور به نوعی با شکل گیری اقتصاد در جوامع  بشری در ارتباط تنگاتنگ قرارداشته اند در واقع 

  : باشد اندتو می عامل چند تابع تمدن تکوین پردازان، نظریه و محققان خلدون و تعدادی از 

 .کرد ظهور ها تمدن که است بوده زمین یخنالی دوران فواصل در زیرا: شناسی زمین -1

 تعبیار باه ماثال. شاود مای اندیشیدن و ساختن توان از مانع مفرط سرمای و گرما زیرا: جغرافیا -2

 محایط باا ساازگاری چگاونگی تمادن هار بقای و ظهور برای انگلیسی، مور  ، بی توین آرنولد

 ساوی باه جامعه سیر نیز ها تمدن حقیقی ترقی رمز و شود می تلقی مهم شرط یک جغرافیایی

 . است معنوی اعتالی

 و زراعای زنادگی باه شاکارگری زنادگی مراحال از گذار لزوم از برگرفته شرایط همان یا اقتصاد -3

ارائه شاده از سوی دانشمندان  که است ای مسئله این. تمدن به توحش از تغییر یا داری سرمایه

است و نشان میدهد که گذر از مراحل اقتصادی یکی از شارایط مهام در شاکلگیری تمادنها در 

 ( Entekhab.irانتخاب یلیتحل یخبر گاهیپا). جوامع بشری بوده است

 

 ابن خلدون و ضرورت پديده هاي اقتصادي. 5

آن جنباه علمای قائال  همه کسانی که قبل از وی به بررسی پدیده های اقتصادی پرداخته اند برای

نبوده اند و تمام توجهاتشان به جنبه های اخالقی؛تشریعی و حقوقی مسائل معطوف بوده است. وی 

اولین محققی است که پدیده های اقتصادی را با روش علمی مورد توجه قارار داده و باه  اساباب و 

هماین امار سابب شاده  علل به وجود آمدن آنها و کشف قوانین حاکم بر این روابط پرداخته است.

است که نظریات وی در باب مسائل اقتصادی علیرغم به وجود آمدن مساائل پینیاده در اقتصااد و 

 تحوالت بزر  در جوامع صنعتی هنوز از اهمیت علمی برخوردار باشد.

قرن هفدهم، از جمله سر ویلیاام  انسوداگر  به وسیله مرکانتلیست ها، نظریات وی قرن ها بعد 

مایالدی(، دیویاد  1790 1723آدام اسامیت )کالسیک ها از جملاه میالدی(،  1687 1623پتی )

 1818میالدی(، کارل ماارکس ) 1834 1766میالدی(، توماس ر. مالتوس ) 1823 1772ریکاردو )

ه نظریاه پاردازان میالدی( و خالصاه باه وسایل 1946 1883میالدی(، و جان مینارد کینز ) 1883

 (1382)جورج تاون.اقتصادی معاصرگسترش یافت
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 اهمیت کار وکوشش از ديدگاه ابن خلدون. 6

 کساب در را انساانی فعالیات و کوشاش اهمیات دینای متون مضامین از گیری الهام با خلدون ابن

 مای خادادادی مناابع ٔ  زمینه در وارده دینی متون به اشاره با خلدون ابن. گردد می متذکر معاش

 در و اسات آفریاده انسان برای است جهان این در را آننه ٔ  همه تعالی و سبحانه خدا و …: «گوید

 و آسامانها در را آنناه ٔ  همه شما برای: گوید می و است نهاده منت او بر خود کتاب از آیه چندین

 را کشاتی و فرماود رام شما برای را دریا و کرد رام شما برای را ماه و خورشید و بیافرید است زمین

 و اسات بسایار قارآن در شواهد گونه این. فرمود رام شما برای را چهارپایان و کرد مسخر شما برای

 خود جانشین منزله به را او خدا زیرا است گشاده هست آن در آننه و جهان بر انسان قدرت و دست

 (1382)اخوان.است داده قرار

 

 نظريه ارزش کار. 7

  منباع کاار، او  دیادگاه از.کرد  مطرح را کار  ارزش  نظریة آزاد، بازار از انتقاد با بار نخستین  خلدون  ابن

  تاریخ در فرد  نخستین و داد  شرح  تفصیل  به کار  ارزش نظریه باره در را خود نظر  این او. است  ارزش

 .کارد  مطارح  انسان  تالش و کار از خود  تحلیل در  ماهرانه را موضوع این وی. کرد  ارائه را  آن  که بود

 نظار  طباق است ریکاردو و اسمیت آدام به منسوب نظریه این اقتصاد جهان در که حالیست در این

. اسات  شاده  مصارف  آن تولید  برای  که باشد  کاری  زمان  مدت با برابر باید کاال  ای مبادله  ارزش آنها،

 تولیاد باا برابر باید کار دستمزد»  که بود معتقد دان اقتصاد دو این نظریات از الهام با  مارکس  کارل

  نامتناسب  پاداش داران، داری؛سرمایه سرمایه دنیای در موضوع این به توجه عدم به و نظر «باشد کار

 کارگر  طبقة  دسترنج  حاصل و از کنند می  دریافت تولید در مسارکتشان سهم از بیشتر  ای ناعادالنه و

 سارازیر داران سارمایه جیاب باه تولیاد از حاصال اضاافی ارزش واقع در و برند می  بهره پرولتاریا یا

 .میشود

 طبیعای منابع پس است، سود و درآمد کسب برای کافی و الزم شرط کار،  که است معتقد وی

 خود نوبه به نیز آن که شود می تولید به منجر آن، حاصل و کار. شوند می محسوب الزم شرط فقط

 را ساودی و درآماد فرآیند، این. شود می مبادله است، نقره طالیا که پول، کاربرد یا و تهاتر طریق از

)نعمتای . کناد مای خاود نصایب را کار ارزش خام، مواد هزینه کردن کم از پس که شود می باعث

 (1388وروجنی،

 رود، فراتار عرضاه از آن محصاول برای تقاضا و شود ارزشمندتر کار، از خاصی نوع که اندازه هر

 می جذب آن سوی به را دیگران حرفه، یک باالی درآمد. یابد افزایش باید نیز کار آن از ناشی درآمد

 می منتهی آن، از حاصل سود کاهش به متعاقبا و آن عرضه افزایش به نهایتا که پویا ای پدیده کند،
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 و مشااغل درون مادت طوالنی تنظیمات از خلدون ابن خردمندانه و اولیه تحلیل در اصل این. شود

 همان(. )است شده داده توضیح مشاغل، بین

 درآماد) کسب و( کل درآمد) ربح: »کند می تقسیم دسته دو به را درآمدها تمامی همننین وی

 دیگران به را محصوالت و کند می کار خود برای فرد که شود می کسب زمانی ربح.( معاش امرار برای

 حاصل زمانی کسب،. شود نیز طبیعی منابع و خام مواد بهای شامل باید ارزش جا این در. فروشد می

 تکارار ربح، فهم مورد در را مشابهی اشتباه مترجمین از بسیاری. کند کار خود برای فرد که شود می

 باه رباح ماورد، ایان در. هسات نیز کل درآمد یا و سود معنای به اش، زمینه به بسته ربح،. اند کرده

 خواه. هست نیز طبیعی منابع و خام مواد بهای شامل کاال، فروش بهای زیرا است، کل درآمد معنای

 نظار طباق. شاوند می ناشای انساان کاار از کاه هساتند ارزشای درآمادها، تمامی کسب، یا و ربح

 کاار طریاق از ولی هست، نیز طبیعی منابع و خام مواد هزینهء شامل اشیاء ارزش گرچه خلدون، ابن

 مسایر اسات ممکان انساان، تار کم تاالش با. شود می تر بیش ثروت و یافته افزایش ارزش، که است

 عناوان باا بعادها کاه داشات «اضاافی تالش» نقش بر زیادی تاکید خلدون، ابن. بیفتد اتفاق عکس

 تمادن های کانون که کرد ارایه شهرها ظهور بر دلیلی کاروی، نظریهء. شد شناخته «نهایی بازدهی»

 (1382تاون، جورج.)هستند

 هماه در و اجتمااعی و اقتصاادی ونظامهاای تمادنها و جوامع همه در که گفت میتوان واقع در

 از دسته آن در دارند؛ بنابراین میکنند،اکثریت تولید ارزش و میکنند کار که کسانی تولید های شیوه

 وحکومات آزادی،دموکراسایسااالری،  ماردم از تاوان می تولیدی های شیوه و اجتماعی های نظام

 شائون تماامی در بتواناد اکثریات ایان که آورد میان به سخن مستضعفان و زحمتکشان و کارگران

 هاای زمینه همه حق این.کند اعمال را خود مالکیت و حاکمیت جامعه اقتصادی و سیاسی،فرهتگی

 آنرا ترتیب این به و محدود  زمینه یک به آنرا توان نمی و میگیرد در را اقتصادی و سیاسی،فرهنگی

 کرد. نفی و نقض

 

 نظريه پول. 8

 پاول خلادون ابان نظار طباق. دارد نقش نیز پول تئورى در اقتصادى، کالن مباحث در خلدون ابن

 وظایف که بود نفرى اولین خلدون ابن. است ثروت تحصیل براى اى وسیله بلکه نیست، واقعى ثروت

 فلاز دو ایان: »داد ارائاه را بودن مبادله وسیله و ارزش ذخیره ارزش، سنجش واحد یعنى پول اصلى

. شوند مى محسوب...  دارایى و ارزش ذخیره ثروتى، هرگونه قیمت و بها عنوان به نقره و طال معدنى

 دسات باه آن، از هاا آن اصالى هدف دارند، مى نگه نقره و طال از غیر شرایط برخى تحت مردم اگر

 و دارد قارار باازار نوسانات معرض در نقره و طال از غیر ثروتى هرگونه چون ;است نقره و طال آوردن
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 ماى ذخیاره و ثاروت درآمد، هرگونه اساس و اصل نقره و طال بنابراین،. هستند دور به آن از دو این

 کار یافته شکل تغییر یا مستقیم حاصل ثروت. نیست پول ثروت واقعى شکل صورت، هر در .«باشند

 باین باار اولین براى که بود خلدون ابن این بنابراین،. است واقعى معناى به سرمایه انباشت قالب در

 نگهادارى نهایت در مردم آننه است معتقد خلدون ابن چند هر. شد قایل تفاوت واقعى ثروت و پول

 در پایاپااى تجاارى عملیاات به نسبت مؤثرى بسیار نقش پول این، وجود با. است پول کرد خواهند

 باا خاود نیازهااى ارضااى منظاور باه خدمات یا کاال قالب در را خود کار نتایج مردم که اى جامعه

 و دیگار باازار باه باازارى از را کاالهاا جریان همننین پول. کند مى بازى کنند، مى مبادله یکدیگر

 (1388)م. اویس ابراهیم،.کند مى تسهیل دیگر کشور به کشورى از حتى

 هساتند یپول یارهایمع جزو که نقره و طال متیق جز به کاالها یتمام متیخلدون؛ق ابن نظر از

 تان اسات وابساته باازار باه که متیق نوسانات به کاالها همه.شوندیم منتج تقاضا و عرضه قانون از

 کاه یهنگاام و رود یما باال متشیق ردیگیم قرار تقاضا مورد ابینا ییکاال که یهنگام پس.دهندیم

 .شود یم مواجه متیق کاهش با است فراوان ییکاال

 

 نظريه درباره نظام مالیاتي. 9

نظریه وی در باب نظام مالیاتی یکی از مهمترین نقش های وی در در تاریخ اندیشه هاای اقتصاادی 

نظریه مالیات و هزینه های دولت را با هم مرتبط میکند و در  "المقدمه"است.ابن خلدون در اثر خود

مالیاتی اینننین استدالل میکند که این  نرخهای پاایین باعاث مای شاوند خصوص نرخهای پایین 

انگیزه های کار برای نیروی کاراز بین نرود و هم افراد جامعه با رضاایت کامال مالیاات را پرداخات 

کنند.به اعتقاد وی در آغاز شکلگیری یک حکومت،در یک برآورد جزئی چنین به نظار میرساد کاه 

حکومت؛درآمدی قابل توجه عاید دولت میکند اما در واقع مالیات های اخاذ مالیات های افراد تحت 

شده سهم بسیار اندکی در درآمدهای حاصله دولت دارد.وی مفهوم مالیات بهینه را باه خاوبی درک 

کرده است و تاثیر مالیات بر انگیزه های کاری و بهاره وری نیاروی کاار در اندیشاه هاای وی قابال 

 (1393قانی،مشاهده است.)محسن مم

او تاثیر مخارج دولت بر اقتصاد را مورد توجه قرار داده و بر اسااس آن از یاک سیاسات گاذاری 

عاقالنه و مولد برای مخارج دولت حمایت میکند.وی با ارائه این نظریه که نر  مالیات باید به ساطح 

وان یکای از پایاه گاذاران پایه مالیاتی برسد تا انگیزه کار و فعالیت از نیروی کار گرفته نشود به عنا

 نظریه مدرن مالیاتی شناخته شده است.)همان(

 هااى سیاسات نیاز و خادمات و کااال خرید طریق از تا عمد ها دولتکه  است معتقد خلدون ابن

 همنناین. کنناد ماى ایفاا کشاور اقتصااد توساعه و رشد در مهمى نقش خود هاى هزینه و مالیاتى
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 اى ظالمانه نظام عکس به یا سازند مهیا روزافزون ترقى و کار انگیزه براى را محیط توانند مى ها دولت

 محاسابه بادون خلدون ابن چند هر. کنند ایجاد شود مى منجر دولت خود شکست به سرانجام که را

 کفایات باى را هاا دولت است، مشهور فایده ا هزینه تحلیل عنوان به امروزه که آننه اساس بر دقیق،

. کنناد ماى باازى کشاور اقتصاد در مهمى نقش هنوز کالنشان خریدهاى با ها دولت لکن شمرد، مى

 باه تکااثرى ضاریب اثر طریق از تر بیش که درآمدهایى افزایش با را کشور اقتصاد دولت، هاى هزینه

 مالیاات از مقادارى اگار پادشاه[ است معتقد وى] صورت هر در. کند مى تحریک آیند، درمى جریان

 معکاوس طاور به کشور اقتصادى هاى فعالیت و شد خواهد راکد تجارت دارد، نگه را شده آورى جمع

 فقارا، باراى رفاهى برنامه بر عالوه باید دولت.گرفت خواهد قرار تأثیر تحت تکاثرى ضریب اثر طریق از

 درآماد اا باشاد نداشاته دولات خزانه براى اضافى بار که این به مشروط ا نابینایان و ایتام زنان، بیوه

 در هاا آن از حمایات و ها آن حقوق از حمایت رعیت، شرایط بهبود منظور به عاقالنه را خود مالیاتى

 (1380)م.اویس ابراهیم،.کند صرف ها آسیب قبال

 

 ازاد و تجارتنظريه م. 10

سازی را گسترش داد تا به این  خلدون، بحث مربوط به سودهای به دست آمده از طریق تخصصی ابن

خلدون بود که این ایده را مطرح کرد  شود. نخست، ابن که تجارت موجب مازاد تولید می دنتیجه برس

یابند و به طریق اولی این ایاده را تشاریح « نجات»توانند بدون همکاری با یکدیگر  که اشخاص نمی

شود که بیش از مقدار مورد نیااز  ای موجب دستیابی به سطحی از تولید می کرد که چنین همکاری

گونه ادامه  خلدون توضیحات خود را این کنند. همننین ابن می ی است که با یکدیگر همکاری گروه

تواند در امر تجارت با ساکنان شاهرهای دیگار ماورد اساتفاده قارار  دهد که چگونه این مازاد می می

 خلدون بر مزایای تجارت از منظر کالن اقتصاادی اسات، آدام اسامیت گیرد. در حالی که تمرکز ابن

کند. او تقسیم نیروی کاار را باه عناوان یاک  ابتدا در فصل دوم کتاب خود به ایده تجارت اشاره می

برانگیزی  گیرد. اسمیت سپس تمایز بحث سازی در نظر می منطق متمایز برای انسان در امر تخصصی

ا مبادله که همان -)در زمان خود( را بین ثروت پولی )انباشت طال و نقره( و ثروت حقیقی یک کشور 

ساازی و تجاارت  ساان، اسامیت از سیساتم تخصصی کناد. بدین مطرح می -طال میان کشورهاست 

کند. این ایده که  شود، طرفداری می شخصی که در نهایت منجر به حمایت از ثروت همه کشورها می

ثروت یک کشور، انباشت ذخایر آن کشور از فلزات گرانبها نیست، بارای قارن هجادهم مایالدی تاا 

سال  400خلدون این مساله را  سابقه نیست. چنان که ابن شود، اما بی دی بدیع و تازه محسوب میح

 سایت اندیشه اقتصادی(-)احسان برین.پیش از آن عنوان کرده بود
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 نظريه مخارج دولت. 11

به نظر ابن خلدون؛دولت بزرگترین بازار،مادر اساس و مایه همه بازارها در دخل و خارج اسات پاس 

میتوان گفت وی برای مخارج دولت در اقتصاد نقشی کلیدی قائل است.نقشی که وی برای دولت در 

رشد و توسعه اقتصادی قائل است بسان نقش قلب در بدن است.بر این اساس وی معتقد اسات کاه 

دولت ثروتهای پراکنده در جامعه را از طریق نظام مالیاتی جمع آوری مای کناد و دوبااره از طریاق 

ج دولتی به پیکره اقتصاد بر می گرداند.با این مکانیسم ثروت با سرعت به جریان می افتد و باه مخار

 (1382دورترین نقاط کالبد جامعه میرسد.)اخوان حمید،

به اعتقاد وی؛مخارج دولت سبب افزایش تولید در جامعه شده و دو مرتبه از طریاق مالیاات باه 

 (1362خلدون, طور مضاعف به خزانه دولت برمیگردد.)ابن

به نظر وی همننین در خصوص ذخیره پول توسط دولت و احراز از خرج کردن آن باعث کند شدن 

 (1382چرخه های اقتصادی و رکود در جامعه میشود.)اخوان حمید،

 

 دولت و نظارت در اقتصاد. 12

 : یرندگ می کمک نیرو دو از خود اقتصادی های فعالیت در ها دولت خلدون، ابن اعتقاد بنابر

 انسانی، نیروی -1

 ماشین. نیروی و تکنولوژی  -2

 پیشارفته تاری دانش و بیشتر جمعیت که باشد¬می بیشتر دولتی آن اقتصادی فعالیت های لذا

 عامل دو اقتصادی توسعه به رسیدن برای خلدون ابن امروز، اقتصادی زبان به. باشد داشته اختیار در

 عاام معناای باه سرمایه، عامل دوم ، کار عامل اول. نهد¬می ارج دیگر تولید عوامل از بیش را تولید

 توساعه در دولت نقش اهمیت مورد در خلدون ابن. گیرد¬می بر در نیز را پیشرفته آالت ماشین آن

 و حیطه و جمعیت رونق، وسعت، یعنی شهر سیرت: گوید¬می که است آمده جلو اینجا تا اقتصادی

 می کند. تأسیس آنرا که دارد دولتی وسعت و قدرت به بستگی آن تمدن قدرت

کند ، اگر دولت نیرومند و دارای متملکات پهناور باشد، در آن صورت شهر هایی که تأسیس می

رود. ابنیاه و گذارد. جمعیت آن رو به افزایش مایبه ویژه پایتخت، به سرعت رو به رشد و توسعه می

 یابد.نهادهای علمی آن توسعه میشود و فعالیت های اقتصادی و آثار یادگاری ساخته می

ابن خلدون نظارت دقیق دولت را بر چگونگی عرضه کاالها الزم میداناد تاا از اجحااف عاده ای 

 سودجو که موجب اختالل در نظام عدالت اجتماعی میشوند جلوگیری شود.
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 وی یکی از وظایف مهم دولت را نظارت و کنترل کافی بر همه جنبه های عرضه؛اعم ازکمیات و

کیفیت کاالها به نحوی که منافع مصرف کننده را تامین کند؛می داند.در واقع دولت با نظارت دقیق 

 باید از ثروت اندوزی نامشروع جلوگیری به عمل آورد.)همان( 

اما بعد از بحث در خصوص نظریات وی بهتر است به عنوان دانشجوی دکتاری جامعاه شناسای 

 اجع به موضوع چند بعدی توسعه بدانیم.اقتصادی و توسعه نظر و دیدگاه وی ر
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 توسعه از ديدگاه ابن خلدون. 13

 چاون معروفاى شناساان جامعه و بى توین آرنولد معاصر، برجسته شناسان تاریخ هاى نظریه اساس بر

 هاى نظریاه کاردن پیشانهاد در خلادون ابن امریکاایى، و اروپاایى اندیشامندان ؛ ساوروکین پیترام

 ى واژه خلادون ابن. اسات کارده حرکات خویش عصر از فراتر تاریخى هاى پژوهش و شناسانه جامعه

 بنابراین. است برده کار به ها جامعه زمانى و مکانى تحوالت به اشاره در و شکل ترین عام در را توسعه

 تااریخ باه خاویش علماى بساتر در( العمران علم) شناسى جامعه یا و تطور و تحول علم وى نظر از

 .است بوده تاریخ درک و بررسى براى اى طریقه علم این زیرا بوده، مربوط

 کاه داد نشاان شاهرى و روساتایى اى، قبیلاه چادرنشاین جوامع پویاى روابط تشریح در خلدون ابن

 یاا عصابیت. کنناد ماى حرکات پینیده هاى سازمان سوى به ساده هاى سازمان از ها جامعه چگونه

 ایان باه. اسات تر مساتحکم اى قبیلاه هاى جامعاه میان در اجتماعى پیوستگى و گروهى همبستگى

 جامعاه و( البادیاه جامعاه) اولیاه و بدوى ى جامعه. کند مى اشاره جامعه نوع دو وجود به او ترتیب،

 عامال برساه شاود ماى ناشى شهرنشینى از که متمدن جامعه(. الحاضره جامعه) پینیده و متمدن

 .حکومت کیفیت و طبیعى منابع ، جمعیت: است متکى

 از اى پااره بلکاه نیسات، اقتصاادى رشد حسب بر کمى پیشرفت معنى به تنها توسعه او نظر از

 ى جامعاه در توساعه کیفیات و تاداوم براى نیز وسیاسى فرهنگى روانشناختى، اجتماعى، هاى عامل

 حکاومتى، نهادهااى و حاکم سوى از قدرت ى فزاینده انحصار ترتیب، این به. است  ضرورى پیشرفته

 ،(اجتماعى پیوستگى و همبستگى) عصبیت افول تجمل، در مردم افراط غیرضرورى، مصرف افزایش

 فروپاشاى نخساتین هاى نشاانه خلادون ابن دیادگاه از همه  جامعه، در بیگانگى خود از فردى، رشد

 .آیند مى حساب به یافته توسعه و شهرى و متمدن هاى جامعه

 توساعه. دارد وجاود صانعت و شهرنشینی توسعه بین ساختاری و منطقی رابطه خلدون ابن دیدگاه

 پیادا بستگی رفاه و جمعیت تراکم از معینی سطح با خود که است صنعت توسعه الزمه شهرنشینی

 که است ای مساله این و یکدیگرند ملزوم و الزم گرایی صنعت و شهرنشینی ترتیب این به کند، می

 .است مطرح صنعتی توسعه بحث در نیز امروزه

 نرساد کماال مرحلاه باه شهری تمدن و شهرنشینی اجتماع تا که است باور این بر خلدون ابن

 مای همات معااش ضاروریات کسب به تنها مردم زیرا شود، نمی فراهم صنعت رشد و توسعه امکان

 نیکاویی.کند رشد صنعت تا یابد افزایش گرایی تجمل و کند پیدا دامنه مصرف شهر در باید گمارند،

 و ظریفاه صانایع رشاد در زیباشناسای و هنری ذوق افزایش و رشد اجتماع، ترقی نسبت به صنایع

 .است موثر گیرد، قرار مردم موردپسند که تر متنوع و بهتر تولیدات
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 زوال باا نهایات در و کارد برقرار ارتباط نیز بشری تمدن پیشرفت و صنعت رشد بین باید نهایت در

 برخاوردار خاصی اهمیت از نیز صنایع توسعه در دولت نقش. روند می زوال به رو نیز صنایع شهرها

 .است موثر صنایع توسعه در آنها تشویق و ها دولت دوام. است

 اجتنااب و مستقیم رابطه دانش رشد و صنعت رشد و توسعه بین خلدون ابن دیدگاه در باالخره

 در. اسات صانایع گساترش بهبود اصلی خمیرمایه تکنولوژی و علم حقیقت در. دارد وجود ناپذیری

 از خلادون ابان باالخره و کند می پیدا بستگی دانش پیشرفت درجه به صنعت پیشرفت درجه عمل

 . است گفته سخن صنایع رشد در مهارت و شایستگی و اعتماد نقش

 

 نتیجه گیريجمع بندي و 

 دربااره خاود بیناى ذره و دقیق هاى بررسى با همراه تاریخ، شناخت و درک خالل در خلدون ابن  

 به را روشنگرى تجربى بررسى اصیل، اقتصادى اندیشه تولید و تحلیل منظور به مکان و زمان انسان،

 زیار وى. گذاشت جاى بر خود از پربارى اثر اقتصاد زمینه در تاریخ در بار اولین براى وى. گرفت کار

 باا آن ارتباط و سرمایه انباشت تئورى درباره تحلیل کار، با آن ارتباط و ارزش نظریه بررسى پوشش

 نیاز و ساود، و قیمات عرضاه، تقاضاا، پویاایى دربااره خود برداشت پادشاهى، سلسله نشیب و فراز

 را اقتصاادى قضاایاى دیگر و ستانى مالیات چشمگیر دولت،تئورى ونقش پول ازمسأله خود برداشت

 تماامى در خلادون ابن سابقه بى مشارکت به توجه با. کرد اثبات و تشریح گسترده و عمیق طور به

 .بنامیم «اقتصاد علم پدر» را وى است شایسته اقتصاد، علم هاى زمینه
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