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بررسی دیدگاه انتقادی سید فریدالعطاس
تاریخ دریافت0011/10/01 :

تاریخ پذیرش0011/19/00 :
فاطمه امین رعیا جزه

1

علی مرادخانی

2

سیدجواد میری

3

سیدحسین سجادی

4

چكيده
نیانگذار یا دستکم
ابنخلدون در مقدمه علم عمران بشری را بنیاد نهاد و بدین سبب اغلب بهعنوان ب 

پردازغفلتشدهوجامعهشناسیویبسط


عنواننظریه

شناسیشناختهشدهاست،اماازاوبه

پیشگامجامعه
اجتماعیرامانعتوجهبهمنابعغیراروپایینظریههاو


نیافتهاست.فریدالعطاستداوماروپامحوریدرعلوم
خلدونرادرحاشیۀعلوماجتماعیمدرنقراردادهاست.طرح


کهتفکرابن

طوری

مفاهیمدانستهاست؛به
کردندانش،بهعنوانواکنشیبهاروپامحوریدرجهاناسالممطرحشد.فریدالعطاساینطرحرا


اسالمی
ایبرایجامعهشناسیدگروارهناموفقدانستهاست.هدف


عنواننمونه

خلدونبه

شناسیابن

دربسطجامعه
اجتماعیاروپامحورونقشآنبهعنوانمانع


ررسیدیدگاهانتقادیفریدالعطاسدربابعلوم
اینپژوهش،ب
شناسیابنخلدوناست.روشاینپژوهشاسنادیاستوبامراجعهبهآثارفریدالعطاس


برایبسطجامعه
تحلیلیاینپرسشهابررسیشد:فریدالعطاسچگونهاروپامحوریرابهعنوانمانعی

بهشیوۀتوصیفی-
خلدونمطرحمیکند؟چرافریدالعطاسطرحاسالمیکردندانشرادرارائۀ


برایبروزنظریۀاجتماعیابن
داند؟واینکهفریدالعطاسفراهمآوردن


شناسیدگروارهناموفقمی

ایبرایجامعه

عنواننمونه

خلدونبه

ابن
داند؟بنابریافتههایپژوهش،فریدالعطاسهم


زممی
شناسیابنخلدونال


چهشرایطیرابرایبسطجامعه
مخالف علوماجتماعی اروپامحور استو هم خصمآن یعنی طرحاسالمیکردن دانشرا مکفیندانسته
است؛ بنابراین جامعهشناسی ابنخلدون در جریان اصلی جامعهشناسی و نیز در علوماجتماعی اسالمی
خلدونبهجریاناصلیجامعهشناسی


هاییبرایورودابن

وفریدالعطاسپیشنهاد
توفیقینیافتهاست.ازاینر

شناسینوابنخلدونیارائهدادهاست.


وبسطجامعه
کردندانش،جامعهشناسیمدرن،فریدالعطاس،مقدمه.


خلدون،اروپامحوری،اسالمی
واژههای کليدی :
ابن

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1دانشجویرشتهفلسفهوکالمدکتریاسالمیدانشگاهآزادواحدتهرانشمالfatemehamin2007@yahoo.com ،
.2دانشیارگروهفلسفۀدانشگاهآزادواحدتهرانشمال؛(نویسندهمسئول)dr.moradkhani@yahoo.com،
دانشیارگروهجامعهشناسیِپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیseyedjavad@hotmail.com،

.3
.4استادیارگروهفلسفهوکالماسالمیدانشگاهآزادواحدتهرانشمالs.h.sajadi@gmail.com،
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مقدمه و بيان مسئله
)علمعمرانبشرییاعلماالجتماعاالنسانیرابنیادنهاد؛از

عبدالرحمنبنخلدون(808-732ه
شناسیاست.باترجمۀآثارابنخلدونبهزباناروپاییوتوجهبه


مرتبطباجامعه
اینرومقدمه 

هادرقرننوزدهم،ویبابسیاریازجامعهشناسانکالسیکمقایسهشدودرجهتاثباتیا


آن
هاییصورتگرفت.بهعالوه


شناسیبوده،بحث

گذارجامعه

شناسیابنیان

اوجامعه
رداینکهآیا 
آثاری بهمنظور کاربست مفاهیم و نظریۀ ابنخلدون در مقدمه تألیف شده که بهنظر میرسد
مطالعاتفریدالعطاسازتالشهایجدیدراینزمینهاست.فریدالعطاسکاربردهایناموفق

نرابررسیکرد.سپسدرجهتکاربردنظریۀابنخلدونواستخراجچارچوب

نظریۀابنخلدو

نظریوروشیازاندیشۀاجتماعیویاهتمامورزید.فریدالعطاسبرآنبودتابراساسآرای
ابنخلدون ،یک نظریۀ مدرن جامعهشناسی را بسط بدهد و مکتبی نوابنخلدونی تأسیس کند

(العطاس 2002 ،الف .)398 :او در سازندگان تمدن اسالمی :ابنخلدون ( )2012که تفصیل
درپیبسطجامعهشناسی

خلدونوجامعهشناسیمعاصر»است)2002(،

مقالهایباعنوان« 
ابن

خلدونرادربردارندۀمفاهیموتبیینهاینظریبرآمدهاز


خلدونبود.فریدالعطاسآثارابن

ابن
هابرایتحلیلپدیدههایاجتماعی،تاریخیومعاصر


توانازآن

داندکهمی

محیطفرهنگیاومی
رفتهدرجامعهشناسی()2014ونیز


خلدون:بازیابیسنتیازدست

کاربستابن
استفادهکرد.اودر
خلدونیبرایجامعهشناسیتاریخیجنوب» ()2002درپیپاسخبهاینپرسش


مدلابن
در«
گیریدولتدرچارچوبنظریۀابنخلدونبهبازاندیشی

استکهچگونهمیتواندرباب 
شکل

پرداخت؟فریدالعطاسبرایپاسخبهاینپرسش،تاریخبعدازوفاتابنخلدونراباروش

ازاینادعافراتررودکهابنخلدون

ویمطالعهکرد.درواقعاودراینپژوهشهادرتالشاست

ابنخلدون بهمثابۀ
بنیانگذار یا دستکم پیشگام جامعهشناسی مدرن است .محققان به مقدمۀ  

).ازاینرودرباب

شناسیمدرنتوجهنکردهاند(العطاس 2002،الف397:


بنیانیبرایجامعه
کاربست نظریۀ ابنخلدون آثار اندکی در دست است .فرید العطاس تداوم اروپامحوری 1در
وپایینظریههاومفاهیمودرحاشیهقرارگرفتنافرادی

علوماجتماعیرامانعتوجهبهمنابعغیرار

نیافتنجامعهشناسیمنجرشدهاست

درنمیداندکهبه 
بسط

خلدوندرعلوماجتماعی م


مانندابن
(العطاس1390،الف144-143:و.)124
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eurocentrism.
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بهعقیدۀفریدالعطاس،بااینکهازنیمۀدومقرننوزدهمنقدشرقشناسی 1ومسائلمرتبط

اجتماعیوعلومانسانیآغازشدهاست،امادرتاریخمعاصراز


باآنماننداروپامحوریدرعلوم
تفکر و نظریههای اجتماعی پیشگامان جامعهشناسی یا متفکران اجتماعی غیراروپایی که با
گذاراناروپاییاینرشتهمعاصربودهاند،غفلتشدهاست(العطاس.)1:2014،ازطرفی


بنیان
شناسانقرننوزدهمواوایلقرنبیستمبهنقشتفکرغیراروپاییدرایجادجامعهشناسی


جامعه
اروپایی بهعنوان یک رشته آگاهتر بودند و این توجه از بخش اعظم قرن بیستم تا به امروز
کمرنگشدهاست.کارلمارکس،ماکسوبروامیلدورکیمچنانتأثیریدربسطجامعهشناسی

و دیگر علوماجتماعی داشتهاند که نظریهها و مدلهای برآمده از آثار آنها در غیراروپا نیز
استفادهشدهاست؛درحالیکهچنیننگرشینسبتبهمتفکراناجتماعیغیراروپایینبودهاست

(العطاس 2002 ،ب .)782 :از اینرو آثار ابنخلدون دربارۀ تاریخ و شرح علم عمران وی
عنوانبنیانیبرایجامعهشناسیمدرنلحاظشدهاست(العطاس 2002،الف.)399:

بهندر 
تبه

باتوجهبهاینکهاروپامحورییکنحوهتفکراستکهبهاروپاییانمحدودنشدهودرجهان
شدۀعلوماجتماعیاست،درجهاناسالمنیزوضعیتمطالعات

اسالمنیزازخصوصیاتتعریف
دربارۀابنخلدونونحوۀتوجهبهاوهماننداروپااست(العطاس.)1:2014،

از جمله واکنشها به اروپامحوری در جهان اسالم طرح اسالمیکردن دانش 2است .فرید
ایبرایجامعهشناسیدگرواره3که


عنواننمونه

خلدونبه

العطاساینطرحرادربسطنظریۀابن
مبتنیبرستاسالمیاست،شکستخوردهدانستهاست(العطاس20:2014،و.)43درنتیجهاو

اجتماعیاستوهمخصمآنیعنیدیدگاهاسالمیکردن


هممخالفنگاهاروپامحورانهبهعلوم
شناسیابنخلدوندرجریاناصلی


کهسببشدهجامعه

طوری

دانشرامکفیندانستهاست؛به
اجتماعیونیزدرجامعهشناسیاسالمیتوفیقینیابد.


علوم
اجتماعیاروپامحوربهمثابۀمانعی


روالزماستدیدگاهانتقادیفریدالعطاسدربابعلوم

ازاین
کردندانشدربسطجامعهشناسی


خلدونوعدمموفقیتطرحاسالمی

برایبروزنظریۀاجتماعیابن
شناسیابنخلدونبررسیشود.


خلدونوسرانجامراهکارفریدالعطاسبرایبسطجامعه

ابن
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Orientalism.
2. Islamization of Knowledge.
3. Alternative sociology.
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هدف و سؤالهای پژوهش
بررسی دیدگاه انتقادی فرید العطاس در باب علوماجتماعی اروپامحور و نقش آن مانع بسط
هایپژوهشعبارتاند


خلدونهدفاینپژوهشاست.درهمینراستا،سؤال

شناسیابن

جامعه
از :فرید العطاس چگونه اروپامحوری را مانعی برای بروز نظریۀ اجتماعی ابنخلدون مطرح
عنواننمونهایبرای


خلدونبه

کردندانشرادرارائۀابن

چرافریدالعطاسطرحاسالمی
میکند؟

جامعهشناسی دگرواره ناموفق میداند و اینکه فرید العطاس فراهمآوردن چهشرایطی را برای

خلدونالزممیداند؟


شناسیابن

بسطجامعه

پيشينۀ پژوهش
در بررسی پیشینۀ پژوهش در باب ابنخلدون و مقدمۀ او آثار بیشماری در دست است که
عنوانپیشگامرشتههای


خلدونبه

.معرفیابن
لحاظموضوعیدرششدستهجایمیگیرند1:


به
مختلف علوماجتماعی؛  .2مقایسۀ وی با جامعهشناسان اروپایی؛  .3بررسی و توصیف تفکر
ابنخلدون در مقدمه؛  .4تحلیل جنبههای معرفتشناسی و روششناسی مقدمه؛  .5نقد تفکر

.آثاراندکیکهنظریۀتشکیلدولتابنخلدونرادربابوقایعتاریخیمطرح

ابنخلدون؛2

اجتماعیمدرنادغامکردهاند؛برای


هاومفاهیمعلوم
کردهاستیانظریۀاورادربرخی  
نظریه
خلدونرازهایشرابرایماآشکارمیکند()1979برآنبودتااز

مثال،ارتگاییگاست1در 
ابن
مفاهیمابنخلدونبرایدرکتاریخملیلیه،2شهریدرآفریقایشمالی،استفادهکند.ایوالکوست

جهانبینی ابنخلدون ( )1385نشان داد تفکر ابنخلدون دربارۀ مفاهیم مدرن است .فرید
در  
نخلدون ،نظریۀ تشکیل دولت ابنخلدون را در تبیین ظهور و سقوط
العطاس در کاربست اب 
جامعهشناسی تاریخی جوامع مسلمان:

دولتهای تاریخی و معاصر بهکار برده است .او در «

هایابنخلدونی»()2007نیزچنینهدفیرادنبالکرد.میراحمدیومهرباندافساری


کاربست
ظرفیتهای عصبیت برای تبیین نظری پدیدههای سیاسی-اجتماعی در جهان اسالم»

در «
( ،)1395دیدگاه فرید العطاس در سازندگان تمدن اسالمی و کاربست ابنخلدون را بهمنظور
گرفتهبرایکاربردنظریۀعصبیتابنخلدونبهاختصاربیانکردند.


هایصورت

بررسیتالش
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ortega y Gasset.
2. Melilla.
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همانگونه که گفته شد ،اگرچه آثار متعددی در باب تفکر و نظریۀ ابنخلدون در مقدمه

هایعلوماجتماعی


خلدونوتلفیقآنبانظریه

تألیفشدهاست،اهتماموافیبهکاربردنظریۀابن
خلدونیصورتنگرفتهاست.ازاینروفریدالعطاس

مدرنودرنتیجهبسطجامعهشناسینو -
ابن

منبحثازجامعهشناسیدگروارهو

هایجایگزیندرعلوماجتماعیآسیا()1390ض


گفتمان
در
شناسیابنخلدونپرداخت.باتوجهبه


بهتفصیلبهموانعبسطجامعه
کاربستابنخلدون

در
نظرمیرسددرارتباطبادیدگاهفریدالعطاسدرباب


هادربارۀپیشینۀپژوهشبه

نتیجۀبررسی
خلدونکتابیامقالهایبامحوریتپاسخبهمسائلمدنظراینپژوهشنگاشته


شناسیابن

جامعه
نشدهاست.

تعریف مفاهيم
اروپامحوری ،اصلیترین مفهوم این پژوهش بهشمار میآید که الزم است تعریفی از آن ارائه
شناسیمطرحشدهونظریۀشرقشناسی


اروپامحورینخستضمنتلقیمحققانازشرق
شود.
شناسیبهشالودهریزیایدئولوژیکیک

ابتدادرآثارادواردسعیدبروزپیداکردهاست « .
شرق
ایاشارهداردکهازیکسودارایصفاتوویژگیهایثابتاست،ازسویدیگر


افسانه
«شرق»
باویژگیهایجهان«غربی»درتضاداست.تصوروتجسماینتضادعنصرذاتیِ،اروپامداری

است .ادواردسعیدنفوذوغلبۀاینبرساختهرانشاندادهاست»(امین.)140:1389،یکیاز
شناسی،شکافمیانشرقوغرباستکهدرآن،جوامع،فرهنگها،ادیانو


هایشرق

ویژگی
زبانهای غربی بر شرقی برتری دارد .شرقشناسی شیوهای از تفکر است که برمبنای تمایز

طوریکه

هستیشناختی و معرفتشناختی شرق و غرب بنا شده است (سعید)21 :1382 ،؛ به

فرهنگ اروپایی از طریق رویارویی با جهان شرق هویت برتری یافته است و در عرصۀ این
رویارویی،شرقحالتدستنشاندۀاروپارادارد(سعید.)22:1382،چندسالپسازانتشار

شرقشناسی ادواردسعید،سمیرامینبراینخستینبارنظریۀاروپامحوریرا مطرحکرد.وی

مثابۀتحریفیروشمندومهم،برنظریههایاجتماعیو


آشکارکردهکهچگونهاروپامحوریبه
هایجهانمعاصرتأثیرگذاشتهاست.بنابردیدگاهسمیرامین،اروپامحورینظریهای


ایدئولوژی
همتاوبرترفرضمیکند.اروپامحوری نمونۀخاصیاز


دربارۀتاریخجهاناستکهاروپارابی
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نژادپرستیوبهمعنایارزیابیجوامعغیراروپاییبرحسبگرایشهایفرهنگیاروپاییاناست

).اروپامحوریسازندۀفرهنگجهانمدرنوعلوماجتماعیمحصول

(احمدی281-280:1377،
جهان مدرن است .از اینرو جهان مدرن اروپامحور است .بدینجهت که در دنیای مدرن،
اروپامحوری نمیتواند از سلطۀ فرهنگی-اقتصادی نگاه آمریکایی جدا شود ،کاربرد اصطالح
نظرمیرسد(والرشتاین.)19:1992،

دقیق 
تربه
اروپا-آمریکامحوری 1

یافتههای پژوهش
هایعلوماجتماعی


ویژهدرقرننوزدهمکهدورۀتکوینبسیاریازرشته

خلدوندراروپابه

ابن
است ،مورد توجه واقع شد .در آغاز قرن نوزدهم مقدمه با انتشار ترجمههای فرانسوی
بخشهایی از آن توسط دو ساسی 2و متن کاملش توسط دو سالن 3به اروپا شناسانده شد

(سیمون .)44 :2018 ،در همان قرن ،چندین محقق اروپایی از جمله فلینت 4و گمپلوویچ،5
فیکردهاند(فلینت171-157:1893،؛گمپلوویچ:1899،

خلدونرامؤسسجامعهشناسیمعر


ابن
ابنخلدونرازهایشرابرایماآشکار
).دراوایلقرنبیستممقالهایازارتگاباعنوان 

174-148
میکند منتشر شد که نمونۀ جالبتوجهی دربارۀ احیای ابنخلدون در اروپا است و بر تالش

هایابنخلدوندرعلوماجتماعیمدرنداللتدارد.ارتگااساسفلسفۀ


برایواردکردناندیشه
تاریخ ابنخلدون را برای فهم آشفتگیهای آفریقای شمالی مطرح کرد و نظریۀ ابنخلدون را
عنواناولینصورتازجامعهشناسیدرنظرگرفت(ارتگا.)101:1979،ممکناستمتفکرانی


به
میکنند،آثارمتقدمانخودرابشناسندوبرایآن
کهچندینقرنبعدبافرهنگیمتفاوتزندگی 
ارزش قائل شوند ،اما چنین چیزی در جامعهشناسی بهندرت اتفاق میافتد .از موارد استثناء،
هانهتنهابخشیازکتابراباعنواناندیشۀاجتماعیازافسانهتاعلم
هستند.آن 

بارنز 2وبکر 7
دادهاند ،بلکه از تأثیر اندیشههای وی بر اروپاییان نیز بحث
( )1921به ابنخلدون اختصاص  
خلدونبرجامعهشناسیدرسال 1899شروع

کردهاند.بهنظرایندو،احتماالًتأثیرمستقیمابن

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Euroamericocentrism.
2. De Sacy.
3. De Slane.
4. Flint.
5. Gumplowicz..
6. Barnes.
7. Becker.
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مقاالتجامعهشناسی رامنتشرکرد.بارنزوبکر،اوپنهایمر 1را

شدهاست؛زمانیکهگمپلوویچ
اشمتأثرازابنخلدون دانستهاند(.بارنزوبکر/1370،ج.)312:1


جتماعی
نیز درنظریۀ ستیزۀا
بهعالوه ،این دو از ابنخلدون بهعنوان اولین نویسنده بعد از پولیبیوس ،2به سبب بهکاربردن

معادل اندیشههای مدرن در جامعهشناسی تاریخی یاد (بارنزوبکر/1370،ج  )314 :1و او را
اندکهازطریقتحلیلدادههابهتدوینقوانینجامعهوتغییر


معرفیکرده
جامعهشناسبزرگی 

اجتماعیسوقیافتهاست(بارنزوبکر/1370،ج.)318-317:1
چنین آثاری اگرچه ممکن است آغاز جامعهشناسی مدرن ابنخلدونی بهشمار آید ،فرید
فتهتلقیکردهاست.تنهاتعداد

العطاسآنراچهدرجهاناسالموچهدرجهانغرببسطنیا

خلدونرادرمطالعۀواقعیتهایتاریخی


اندکیازمتفکراندرجهاناسالموغرب،مفاهیمابن
سیدجمالالدین

کاربستهاند؛برایمثال،درجهاناسالممتفکرانینظیر


ومعاصراجتماعخودبه
اسدآبادی ،محمد عبده و رشید رضا ،از ابنخلدون تأثیر پذیرفته و از متفکران معاصر ،عابد
الجابری و علی اوملیل تفکر ابنخلدون را در سیاق غیراروپامحور واکاوی کردهاند (العطاس،
کارنبستهاند،


خلدونرادرمواردتجربیوتاریخیبه

اینمطالعاتاگرچهنظریۀابن
.)45:2014
ارزیابی مهمی از اثر ابنخلدون ارائه دادهاند که به نظر فرید العطاس برای کاربست نظریۀ
ابنخلدونالزماست.

خلدون،توجهنکردن


شناسیابن

نیافتنجامعه

شایانذکراستکهمنظورفریدالعطاسازبسط
عنوانمنبعنظریهها

بهاودرجهاناسالموغربنیست،بلکهازنظراوآثارابنخلدونعموماًبه

و مفاهیم درنظر گرفته نشده و از آنها برای مطالعۀ واقعیتهای تجربی تاریخی یا معاصر
استفادهنشدهاست(العطاس.)120:2012،همانطورکهدرپیشینۀپژوهشمطرحشد،بیشتر
هابامفاهیممأخوذازعلوماجتماعیمدرن


هایاووترکیبآن

خلدونبهبسطاندیشه

محققانابن
نپرداختهاند؛ برای مثال ،فرید العطاس در کاربست ابنخلدون ،نظریۀ ابنخلدون را در باب

شیوههای تولید ادغام و پویایی دولتهای عثمانی و
تشکیل دولت در مفهوم مارکسیستیِ   ،
صفویراازنظرشیوههایتولیدموجوددرایندودولتتبیینکردهاست.فریدالعطاسدراین

اثر ،کاربستی از نظریۀ ابنخلدون ارائه داده است که تاکنون دیگر محققان کمتر به آن توجه
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Oppenheimer.
2. Polybius.
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اند(بهعنوان


شناسانغربیپسازاومقایسهکرده

خلدونراباجامعه

شماریابن

اند.آثاربی

کرده
نمونهرک:بعلی1982،؛بعلی1982،؛هاپکینز1990،؛گلنر،)1975،اماتنهابرخیمطالعاتاز
تطبیق مفاهیم ابنخلدون با مفاهیم متفکران اروپایی فراتر رفته و نظریۀ ابنخلدون را در
نظریههای علوماجتماعی مدرن ادغام کردهاند (بهعنوان نمونه رک :ایوالکوست1385 ،؛ گلنر،

()1981العطاس 2002،الف.)399:فریدالعطاساینوضعیتراناشیازتداوماروپامحوری
.علوماجتماعیاروپامحورسببشدهکهمتفکرانغیراروپاییمانند

درعلوماجتماعیدانستهاست

هاتوسطنظریهپردازانبسطنیابد.بهعبارتی


هایآن

خلدوندرحاشیهباقیبمانندونظریه

ابن
دیگر ،علوماجتماعی اروپامحور متفکران غیراروپایی را نظیر متفکران اروپایی (کارل مارکس،
ماکس وبر ،امیل دورکیم و  )...در کانون توجهقرار نداده است (العطاس 1390 ،الف.)143 :
علوماجتماعی اروپامحور از دیدگاه کامالً اروپایی به ارزیابی تمدن اروپایی و دیگر تمدنها

پرداختهوازدیدگاههایدیگرغفلتکردهاست.منظورازدیدگاهاروپایی،مفاهیمبرگرفتهاز

مانهایعامیانۀاروپاییاستکهبرایمطالعۀتاریخ،اقتصادوجامعه
مکتبهایفلسفیوگفت 

روواقعیتهایتاریخیواجتماعی،براساسمقوالتومفاهیماروپایی


کاررفتهاست.ازاین

به
تفسیر شدهاند (العطاس .)49 :2014 ،فرید العطاس از چهار خصیصۀ اروپامحوری در آثار
تاریخی و علوماجتماعی بحث کرده که در تعلیم تاریخ نظریۀ جامعهشناسی و نظریۀ
جامعهشناسیتداومیافتهاست.

ثنویت فاعل شناسا و متعلق شناسایی :اروپاییان فاعلهای شناسنده ،راویان ،پیشگامان و
نظریهپردازان و متفکران اجتماعی هستند؛ درحالیکه غیراروپاییان اشخاصی منفعل ،بیعالقه،

وابسته و موضوع نظریهپردازان اروپایی میباشند (عبدالملک)108-107 :1923 ،؛ برای مثال،
آثاری مانند تاریخ جامعهشناسی ( )1382نوشتۀ ماوس 1که در باب بسط نظریۀ جامعهشناسی
دارانجامعهشناسینامنبردهاست.حضور


عنوانطالیه

یکازغیراروپاییانبه

بحثکرده،ازهیچ
وپاییاندرچنینآثاری،سببغیبتآنهادردرستاریخاندیشهونظریۀاجتماعی

نداشتنغیرار
هایدرسینظریۀجامعهشناسیوتاریخنظریۀاجتماعی،براساسثنویت


شدهاست.اغلبکتاب
پردازاناجتماعیهستندکه


دهیشدهاست.اروپاییاننظریه

شناساومتعلقشناساییسازمان

فاعل
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maus.
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باشند.ازاینروفاعلشناسندههستند.دراینمتون،غیراروپاییانموضوع


نوشتنمی
اهلتفکرو
نظریهپردازان اروپایی و بهمثابۀ فاعلهای شناسنده و منابع مفاهیم و اندیشههای جامعهشناسی

اند؛براینمونه،قرننوزدهمدورانیتلقیشدهاستکهاغلبنظریههایمربوطبه


لحاظنشده
ماهیت جامعه و توسعۀ آن را متفکران اروپایی نظیر مارکس ،وبر و دورکیم بسط دادهاند؛
ایکه غیبت متفکران غیراروپایی در گزارشهای مربوط به توسعۀ اندیشۀ اجتماعی
گونه 
به 


خیرهکننده است (العطاس 1390 ،الف .)255-254 :کتاب منابع برای آموزش نظریۀ

توسطانجمنجامعهشناسیآمریکامنتشرشد،اینموضوعرا

جامعهشناسیکهدرسال 1989

آشکار کرده است .نظریهپردازان کالسیک که آثارشان تعلیم داده شده است ،جامعهشناسان
اروپایی (مانندمونتسکیو،کنت،اسپنسر،مارکس،وبر،دورکیم،زیمل،تونیز،سومبارت،مانهایم،
رسدابنخلدونیکاستثنابودهاست؛


نظرمی

است.به
پارِتوو-)...ونه متفکرانغیراروپایی -
شناسپیشگاممعرفیشدهاست،امابهدلیلاینکه


عنوانجامعه

شناسیبه

زیرادرتواریخجامعه
عنوانمنبعمفاهیمونظریۀجامعهشناسیدرنظرگرفته

توجهبهویاساساًصبغۀتاریخیدارد،به
نشدهاست(العطاس.)51:2014،
اروپایيان در کانون توجه :فرید العطاس در کانون توجهقرارگرفتن اروپاییان را بهعنوان
خصیصهای دیگراز اروپامحوریمطرحکردهاست(العطاس 50:2014،و .)52ثنویتفاعل

شناساومتعلقشناساییدرعلوماجتماعی،اروپاییانوسپسمتفکرانآمریکایشمالیراچنان

نظرمیرسد


رکانونتوجهقراردادهکهمانعرویاروییمیانتمدنیباغیراروپاییانشدهاست.به
د
بارنزوبکریکیازاستثناءهایدرخورتوجهدرجامعهشناسی

اندیشۀاجتماعیازافسانهتاعلم 
بوده است؛ زیرا این دو بدون آنکه ابنخلدون را خارج از متن تفسیر کرده باشند ،جنبههای
هایابنخلدونبراروپاییان،


تراینکهبابحثدربارۀتأثیراندیشه

اند.مهم

مدرناثرویراشناخته
از رویارویی میانتمدنی در جامعهشناسی سخن گفتهاند (بارنزوبکر/1370 ،ج .)312-314 :1
چندین محقق دیگر نظیر بارنز و بکر در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با بحث از تأثیر
خلدونبرمتفکراناروپایی،عاملشناساندناوبهغربشدهاند،امااینتأثیرات


هایابن

اندیشه
در برخی آثار اولیه به رسمیت شناخته شده است و امروزه بهندرت در کتابهای درسی و
شناسیبهآنتوجهمیشود(العطاس1390،الف.)252-255:


هایآموزشینظریۀجامعه

دوره
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گذاراندرنظرگرفتهشدهاند.از


مثابۀبنیان

اروپاییانپیوستهبه
اروپایيان بهمثابۀ بنيانگذاران :
هایچندفرهنگیبسیاریازجنبههایتمدنمدرنتوجهشدهاست؛


ندرتبهخاستگاه
این 
روبه

برای مثال ،در تاریخ فلسفهها ،فلسفۀ اسالمی اغلب در زیرنویسها ذکر شده و فقط بهعنوان
انتقالدهندۀ تفکر یونانی به اروپای دورۀ رنسانس و فاقد نوآوری درنظر گرفته شده است

(العطاس .)50 :2014 ،وبر 1نویسندۀ فلسفۀ تاریخ ،عربها را شاگردان بااستعداد یونانیها،
کهفلسفۀآنهاتداومفلسفۀمشاءونوافالطونی


طوری

هاوهندوهامعرفیکردهاست؛به

ایرانی
بوده است (وبر .)210 :1925 ،در حوزۀ علوماجتماعی نیز اروپاییان تنها بنیانگذاران
شناسیودیگرعلوماجتماعیهستند.همانطورکهگفتهشد،دربرخیازآثاریکهدر


جامعه
اوایل قرن بیستم دربارۀ ظهور نظریۀ اجتماعی نگاشته شده ،به متفکران غیراروپایی نظیر
ابنخلدونتوجهشدهاست(براینمونهرک:بارنزوبکر،)1921،اماازاوایلقرنبیستمتاکنون

اجتماعیمغفولماندهاست.عالوهبرابنخلدون،بسیاریازمتفکران


هادرتکوینعلوم

نقشآن
اجتماعیازهند،ژاپنوآسیایجنوبشرقی(مانندخوزهریزال،2بنویکومارسارکار3وکونییو
4
عصربودهاندکه


)درطولقرننوزدهمواوایلقرنبیستم،بامارکس،وبرودورکیمهم
یاناگیتا

هانامبردهیانادیدهگرفتهشدهاند


شناسیازآن

طورگذرادرآثاریدربابتاریخجامعه

یاتنهابه
(العطاس1390،الف.)252:
سلطۀ مفاهيم و مقوالت اروپایی :ثنویت فاعل شناسا و متعلق شناسایی ،در کانون توجه
قراردادن اروپاییان در نظریۀ جامعهشناسی و یگانهدانستن اروپاییان در تکوین جامعهشناسی،
سلطۀمفاهیمومقوالتبسطیافتهدراروپاوآمریکای


اجتماعیتحت

سببشدهاستکهعلوم
شمالیقرارگیرد.براساسگفتۀوالرشتاین،علوماجتماعیاروپایی،جهانیاست؛بهاینمعناکه

دستاوردهایاروپاییان درطولقرن شانزدهتا نوزده درمکانهایدیگرتکرار شدهکه نهفقط
).اینسلطهبهضرراندیشهها

مطلوب،بلکهاجتنابناپذیرهمبودهاست(والرشتاین25:1992،

بهابنخلدونعمدتاًازدیدگاهتاریخیبوده

ومفاهیمغیراروپاییبودهاست؛برایمثال،توجه
است و محققان به بسط اندیشههای او ،ترکیب آنها با مفاهیم جامعهشناسی مدرن و کاربرد
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Alfred Weber.
2. Jose Rizal.
3. Benoy Kumar Sarkar.
4. Kunio Yanagita.
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هایتجربیوتاریخیعالقۀزیادینداشتهاند(العطاس،


خلدوندرواقعیت

چارچوبنظریابن
شناسینوابنخلدونی


منظورایجادجامعه
گونهکهگفتهشد،تالشهایی 
به


).همان
1390الف257:
صورت گرفته ،اما فرید العطاس جایگاه این استثناءها را در حاشیۀ پژوهش و تعلیم
علوماجتماعی دانسته است (العطاس .)53 :2014 ،به بیانی دیگر ،اگرچه ابنخلدون فراموش

بنخلدونیبسطیابد.
گونههمموردتوجهواقعنشدهکهجامعهشناسینوا 


نشدهاست،آن
ابن خلدونبهحوزۀمطالعاتخاورمیانه،عربییااسالمیتنزلیافتهوهرگزمانندمارکس،
وبر و دورکیم که مفاهیم و نظریات جهانی را عرضه کرده اند ،ظاهر نشده است؛ زیرا بنابر
دیدگاه فرید العطاس ،اندیشۀ ابنخلدون توسط نظریهپردازان بسط نیافته است؛ بهطوریکه
نظریۀ او را مانند نظریۀ جامعه شناسی روشمندتر و دستیافتنیتر سازد .از اینرو با اینکه
اغلب نام ابن خلدون ذکر شده است ،اما مانند جامعهشناسان یا نظریهپردازان جامعهشناسی
بهلحاظروش شناختیونظریباآنبرخوردنشدهاستواندیشهاشرابازسازینکردهاند؛
بنابراینبهعنوانجامعه شناسمعرفینشدهاست(العطاس 1390،الف.)143:چهارخصیصۀ
از پیشگفته شدۀ اروپامحوری سبب شده است که ابنخلدون در حاشیۀ علوماجتماعی باقی
بماندوبهحوزۀمطالعاتخاورمیانهوآفریقایشمالیتنزلیابد.فریدالعطاساینتنزلرا
نشان دهندۀتوجهاستعماریفرانسهبهابنخلدوننیزمی داندوبههمیندلیلگوتیه 1رامثال
زده است؛ زیرا او ابنخلدون را بهگونهای تفسیر کرده که طنینانداز ایدئولوژی استعماری
فرانسهباشد.بهعبارتی،توجهیکهفرانسهدرقرننوزدهمواوایلقرنبیستمبهابنخلدون
داش تهاست،بهجهتاعمالسلطۀفکریبرشرقبودهاست؛بنابراینآثارابنخلدونبهعنوان
منبعی برای اندیشه ها و مفاهیم در پیدایش جامعه شناسی مدرن مد نظر قرار نگرفته است
(العطاس.)57:2014،
فرید العطاس از طرح اسالمیکردن دانش بهعنوان واکنشی به اروپامحوری سخن به میان
آورده است تا نشان دهد این طرح در ارائۀ ابنخلدون برای جامعهشناسی دگروارۀ مبتنی بر
شناسیابنخلدوندرجهاناسالمنیز


روجامعه

سنتاسالمینمونۀناموفقیبودهاست.ازاین
بسطنیافتهاست.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gautier.
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طرحاسالمیکردن دانشدرصدد بازگرداندنتجربه ومعنویتدینی بهجایگاهدرستآن

توسطمقدسسازیعلومانسانیاست(العطاس1390،الف.)127:نقیبالعطاسبرآناستکه

علتانباشتهبودنباعناصرو


گرفتهازغربکهدرسراسرجهانانتشاریافتهاست،به

علومنشئت
مفاهیماصلیغربیلزوماًمعرفدانشحقیقینیستند.درنظرویاسالمیکردنعلمبرمبنای
تهذیب و تنزیه علوم انسانی موجود است که آلوده به امور دنیوی و خردگرایی فلسفی و
ناباورانشدهاست.تهذیبوتنزیهبهاینمعنااستکهگزارههاومبانیبنیادینی


هایدین

اندیشه
کهعلمغرببرآناستواراست،بررسیوبخشهاییراکهبامفاهیماسالمیدرتضاداست،

جایآنازمفاهیموگزارههایاسالمیاستفاده شود(العطاس 1374،الف-129 :

حذفو به
 .)130اسالمیکردن دانش ،آزادسازی دانش از تفاسیر مبتنی بر ایدئولوژی سکوالر است
شناسیدانشاسالمیشدهبایدمبتنیبرعلمتفسیروتأویل


)وروش
(العطاس 1374،ب23:
باشد(العطاس1374،ب.)27-22:علمدراسالمنوعیتأویلیاتفسیررمزیموجوداتتجربی
استکهجهانطبیعترامیسازد.چنینعلمیبایدبراساستفسیرمعانیپیدایاواضحاشیاءدر

طبیعت بنا شود (العطاس 1374 ،ب .)90 :از اینرو بنابر دیدگاه نقیب العطاس علم اسالمی،
بیعتبراساسروشهایقرآنیتفسیراست.

تفسیرواقعیتهایجهانط

الفاروقی محققان مسلمان را به نوسازی هر رشتهای در علم مدرن فرا خوانده است؛
طوریکه اصول اسالم را در روششناسی ،برنامهریزی ،داده ،مسائل ،اهداف و آرمانها


به
دگاهاسالمطرحریزیشود

دربرداشتهباشد.بهعبارتدیگر،ازنظراودانشبایدمطابقبادی
(الفاروقی .)17-12 :1988 ،الفاروقی مبانی اولیۀ روششناسی اسالمی را در پنج اصل
هستیشناسیمطرحکردهاست.1:یگانگیخداوند؛.2یگانگیآفرینش؛.3یگانگیحقیقتو

دانش؛.4یگانگیزندگیو.5یگانگیبشریت(الفاروقی.)53-38:1988،
صرمفهومدانشاسالمیشدهرابامفهومعلمقدسیتوصیفکردهاست«.علم

سیدحسینن
قرارداردومرکزآندایرهایاستکه

وحیای
قدسیهمانمعرفتمقدسیاستکهدرقلبهر 
سنت را دربرگرفته و تعریف میکند» (نصر .)111 :1395 ،وی از علم مدرن به جهت
یکهدرتمدنسنتی،علمیکارزشالهیوقدسیدارد
تقدسزداییانتقادکردهاست؛درحال 

).علممدرنباچشمپوشیازوجوهمختلفیکواقعیتوارجاعوتحویل

(نصر11:1385،
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رمزهابهامورواقع،درحقیقتقداستراازمعرفتوواقعیتستاندهاست(مهدوی:1391،
).اوبیشتربرروششناسیاسالمیتأکیدداشتهاست؛بدینمعناکهآنچهعلوماسالمیرااز

223
علممدرنمتمایزساخته،استفادۀعلوماسالمیازروشهایمختلفبرایفهمموضوعبوده

ایازروشهارابرایهردانشی


).علوماسالمیروشیخاصیامجموعه
است(نصر8:1980،
داینروشهامتناقضبوده

نظرنمیرس


چهفقه،فیزیکوچهتصوفتعریفکردهاستکهبه
اعتقادبهتوحید،روشهاوعلوممتعدددراسالمراباهم

باشند،بلکهمکملاند.افزونبراین ،

تلفیقکردهاست(نصر.)9:1980،
ازنظرفریدالعطاسعلمرانمیتواندرحوزۀموضوع،مسئلهوروشاسالمیکرد؛زیرا

توانازجهانبینیاسالمیسخنگفت؛برای


درهدفاستکهمی
شمولاندوتنها


اینسه،جهان
نمونه ،در علم عمران ابنخلدون هرکجا که اسالم واردشده،در حوزۀ اهداف بوده است .از
اینرو او با اسالمیکردن علومانسانی مخالف بود و ایدۀ جامعهشناسی اسالمی را نادرست

تعاریفاسالمیکردندانشازدیدگاهاینسهمحقق

میدانست(العطاس1390،ب).باتوجهبه

مسلمان ،سؤال فرید العطاس این است که چگونه میتوان مفهوم اسالمیکردن دانش را در
کاربرد؟ویچگونگیکاربردمفهوماسالمیکردندانشدر


اجتماعیبه

هایمختلفعلوم

رشته
اثریدرحوزۀعلوماجتماعیاسالمیمنتشرنشده

علوماجتماعیرامبهمدانسته؛بنابراینتاکنون

است(العطاس.)20:2014،
شناسیاسالمیتعریفشود،اسالمیبودنآن


اجتماعیتوسطمابعدالطبیعهومعرفت

اگرعلوم
راتضمیننمیکند؛برایمثال،فلسفۀاسالمیوجودجهانخارجوبراساسآن،امکاندانشرا

علوماجتماعیراممکنساختهاست،اماچنینتصدیقیدربسیاری
تصدیقکردهواینتصدیق  
از نظامهای فلسفی موجود است .بدینرو به اسالمیشدن علوماجتماعی منجر نشده است یا
اینکهصرفاخذمبانیعقلیعلوماجتماعیازفلسفۀاسالمی،آنرااسالمینکردهاست؛زیرا

رودرمعرفتشناسی


تواندیافتشود.ازاین

سالمیهممی
اینمبانیدرنظامهایفلسفیغیرا

اسالمینکتۀخاصیوجودنداردکهبتواندعلوماجتماعیرااسالمیتعریفکند.البتهارتباط
گونهای نبوده که
میان فلسفۀ اسالمی و علوماجتماعی قابلانکار نیست ،اما اثرگذاری فلسفه به 
علوماجتماعیرااسالمیکند.
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اجتماعی،کاربردروشهایتفسیروتأویلاست،اینسؤال


کردنعلوم

گرمنظورازاسالمی
ا
پیش میآید که چگونه میتوان از این روشها در مطالعۀ پدیدههای اجتماعی استفاده کرد؟
تأویلباهرمنوتیکچهتفاوتیدارند؟(العطاس.)21:2014،
تواندراینجاازابنخلدون


رویکرددینیاست،می
اجتماعیاسالمیشده


اگرمقصودازعلوم
سخنگفت.درچنددهۀقبل،گیبدرپاسخبهدیدگاهیکهتمایلداشتعاملدینیرادر
علماجتماعی ابنخلدون کماهمیت جلوه دهد ،رویکرد دینی ابنخلدون را مطرح کرده است.

براساسایندیدگاه،رویکردابنخلدوندربارۀعلیتوقانونطبیعیدرتاریخ،مخالفباهر

طوریکه هیچ جایی برای مداخلۀ خدا در نوشتههای ابنخلدون

نوع دیدگاه الهیاتی است؛ به
وجودندارد(گیب.)27:1933،درمقابل،گیبمعتقداستکههیچتناقضیمیانشیوۀتفکر
ابنخلدون و رویکرد الهیاتی وجود ندارد و عقیدۀ ابنخلدون دربارۀ علیت و قانون طبیعی

میتواند دراصطالحالهیاتی«سنتالهی»بهشکلیدیگرگفته شود(گیب .)29:1933،فرید

داند؛بهاینمعناکهابنخلدونتفاوتمیانجامعۀ


خلدونراماتریالیستیمی

العطاسرویکردابن
بدویوشهرنشینرادرچارچوبمؤلفههایاقتصادیوجغرافیاییمطرحکردهوتغییرتاریخی

را برحسب تأثیر متقابل عوامل سیاسی و اقتصادی -و نه عوامل معنوی مانند مداخلۀ الهی-
توضیحدادهاست.بهبیانیدیگر،رویکردابنخلدوندینینیست(العطاس.)21:2014،

همیداند.
حوزۀعلوماجتماعیاسالمیراقلمرویناشناخت 

بنابراینبررسیها،فریدالعطاس

اجتماعیاسالمیشدهباوجودآنکهادعاکردهبدیلیبرایگفتمانمدرنیستیاست،


روعلوم

ازاین
گونهنیست.بهعقیدۀطرفدارانطرحاسالمیکردن،جوامعاروپاییواسالمیبهحدیبا


امااین
هایعلوماجتماعیغربیهیچارتباطیباجوامعاسالمیو


اندکهمفاهیمونظریه

یکدیگرمتفاوت
کردنعلوماجتماعی ،بهسنتکالسیکاسالمی

غیراروپایی ندارد.اینحامیان در طرحاسالمی
اند؛براینمونه،ازابنخلدون


اجتماعیاسالمیتوجهزیادینداشته

بخشعلم
بهمثابۀمنبعالهام

عنوانمنبعیبرایجامعهشناسیدگروارهغفلتشدهاست(العطاس.)22:2014،مطالعاتدر


به
حوزۀ نظریۀ ابنخلدون در سه دسته جای میگیرند :نخست آثاری که به کشف ابنخلدون
اجتماعینظیرجامعهشناسی،اقتصاد،علمسیاست،


هادرعلوم

عنوانمؤسسشماریازرشته

به
تههاتوصیف
خلدونرابرایمشخصکردنسهماودراینرش 


اندوآثارابن

شناسیپرداخته

مردم
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).دستۀدومبهمقایسۀابنخلدونبا

؛توینبی1935،

کردهاست(براینمونهرک:بارنز1917،
هادرعلومانسانیو


خلدونازآن

اندتانشاندهندکهابن

چندینمتفکرمدرناروپاییپرداخته
اجتماعی پیشی گرفته است (برای نمونه رک :فقیرزاده1982 ،؛ نوبی1928 ،؛ ترنر.)1971 ،
اسالمیبهرشتۀتحریردرآمدهاند،دریکیازاین

بسیاریازآثاریکهدرحوزۀعلوماجتماعی-

هاومفاهیمابنخلدوندرمقدمه با


گیرند.برخینویسندگانازمقایسۀاندیشه

دودستهجایمی
اندیشهها و مفاهیم متفکران مدرن اروپایی فراتر رفته و نظریۀ ابنخلدون را در مفاهیم

کاربردهاند(گلنر،


اجتماعیمدرنادغامکردهودرجوامعآفریقایشمالیوآسیایغربیبه

علوم
1981؛ایوالکوست1385،؛فریدالعطاس.)1990،ازنظرفریدالعطاس،درصورتحمایتو
بسط این قسم مطالعات دربارۀ ابنخلدون و کاربرد چارچوب وی برای مطالعۀ دولتهای
تاریخی و معاصر است که ابنخلدون بهعنوان نمونهای برای جامعهشناسی دگروارۀ مبتنی بر
سنتاسالمیمطرحشدهاست (العطاس.)23:2014،
خلدونبهعنوانمتعلقشناسا-ونهفاعلشناسا -چراییمطالعاتاندکدرحوزۀ


تلقیابن
کاربست نظریۀ ابنخلدون و درنتیجه موقعیت حاشیهای وی در جامعهشناسی و بسطندادن
خلدونیراآشکارمیکند(العطاس 2002،ب.)787:ازنظرفریدالعطاس


شناسینوابن

جامعه
خلدونی،ابنخلدونبایددرهفتجنبۀذیلموردتوجه


شناسیمدرنابن

منظوربسطجامعه

به
واقعشود:
ندگیوتفکرابنخلدون.

تاریخچه:تاریخفلسفۀاجتماعیباتأکیدویژهبرز
تفسیر،تحلیلونقداصولینظریۀابنخلدونبااستنادبهمفاهیماصلیمورداستفاده،

نظریه:
نوعشواهدموجود،فرضیاتمربوطبهموضوعوراستیآزماییتجربی(العطاس.)54:2014،

بسیاریازآثارمربوطبهاینجنبهدردودستهجایمیگیرند:نخستآثاریکهبهتطبیق

ابنخلدون با جامعهشناسی مدرن پرداخته و بهمنظور اثبات تأسیس جامعهشناسی توسط



ابنخلدون ،وی را با بنیانگذاران جامعهشناسی مدرن (مانند ماکیاولی ،کنت ،مارکس ،دورکیم


اندکهنمونهایازاینآثارپیشازاینذکر شد.دوم،آثاربیشماریکهبه


و)...مقایسهکرده
موضوعات و مفاهیم خاص مرتبط با مقدمه مانند تشکیل دولت ،عصبیت ،شهر ،جوامع
یکجانشینوچادرنشین،روابطتولیدو...پرداختهاست(العطاس2002،ب.)788:
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ابنخلدون
فرانظریه :مطالعات تحلیلیدربارۀمبانیمعرفتشناختی وروششناختیمقدمه  
(العطاس55:2014،؛العطاس2002،ب.)788:
بااینکهدرمقایسهبامطالعاتدربارۀنظریه،دراینجنبهآثارکمتریدردستاست،اماآثار
مهمی نظیر فلسفۀ تاریخ ابنخلدون ( )1373اثر محسن مهدی در این دسته جای میگیرد.
کندکهاندیشۀابنخلدونرامانندیک


ناصیفنصار،محسنمهدیرانخستینکسیمعرفیمی
نظام تبیین کرده است (نصار .)2 :1322 ،محسن مهدی بیشتر به اندیشۀ سیاسی ابنخلدون
هاومبانیفکریابنخلدونرادرچارچوبفلسفۀاسالمیتعریفکردهاست.


پرداختهوریشه
خلدوندربارۀتاریخنگاریمسلمانانبهبحثپرداختهاستتاهم نقاط


اودرمطالعۀجدلیابن
ضعف آن را آشکار و هم علم جدید اجتماعی ابنخلدون را براساس روشهای اثبات منطق
شناختیخودتحتتأثیرابنخلدونقراردارد،


کهدررویکردجامعه
ارسطوتوجیهکند .الوردی 1
خلدونچالشبرانگیزاست.اودیدگاه


دیدگاهشدربارۀمنطقارسطوییومنطقعلمعمرانابن
کندومعتقداستکهابنخلدونمخالفروشمنطقیونودرعوض


مهدیرانقدمی
محسن 
ابنتیمیهبودهاست(بینش94:1392،و.)118
تحتتأثیرغزالیو 
چهارگرایشدرمطالعۀروشابنخلدونمشهوداست.نخستینگرایشبابیاناینمطلب

که ابنخلدون ضرورت نبوت را برای تمدن ،کماهمیت جلوه داده یا انکار کرده ،در تفکر
سکوالرابنخلدونمبالغهکردهاست.گرایشبعدیازآنِگیب2است.اوبااظهاراینمطلبکه

ابنخلدون بیشاز اتخاذ روشحقوقدانان مسلمان و فیلسوفان اجتماعی پیشاز خود کاری

نکرده ،ابتکار روش ابنخلدون را دستکم گرفته است .گرایش سوم و چهارم را بهترتیب
محسنمهدیوالوردیارائهدادهاند(ربیع.)22-24:1927،

شدهدراینسهجنبه،اساسنظریۀنوابنخلدونیرافراهم


بهنظرفریدالعطاس،آثارنگاشته
وفوردرچندینزبانبهخصوصعربی،انگلیسیوفرانسهدردستاستوآثار


اندکهبه

کرده
کمابیشمهمیبهفارسی،ترکیوآلمانیبهرشتۀتحریردرآمدهاست(العطاس.)54:2014،
کاربردنآندرمکانهاو


خلدونوبه

خلدونیازنظریۀابن

انتزاعنظریۀنوابن
نظریهسازی :
هاییغیرازمکانوزمانخودابنخلدون(العطاس2002،ب.)789:


زمان
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Al-Wardi.
2. Gibb.
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خلدونرابانظریههاومفاهیم


نظریۀتشکیلدولتابن
همانطورکهگفتهشد،آثاراندکی
 
جامعهشناسی مدرن ادغام کردهاند؛ برای مثال ،فرید العطاس در کاربست ابنخلدون ،ظهور و

سقوط سلسلۀ صفویه در ایران را در چارچوب نظریۀ تشکیل دولت ابنخلدون توضیح داده
است.اوباتوجهبهاقتصادسیاسی-تاریخیایران درآندوره،پویاییتغییرتاریخیدرنظریۀ
ابنخلدونرابامفهوممارکسیستیشیوۀ تولیدادغامکردهو ظهورسلسلۀصفویهرابراساس

رابطۀمیانشیوههایتولیدشرحدادهاست.بهنظرفریدالعطاس،مفاهیممارکسیستیووبریرا

خلدونتلفیقکردوبرایشرحزوالعصبیتوظهورمُلکوخالفتبهکار


توانبانظریۀابن

می
برد(العطاس.)1993،

شناسیابنخلدونالزم


اگرچهبرایبسطجامعه
ارزیابی انتقادی کاربرد نظریۀ ابنخلدون :
هایتجربیتاریخییامعاصربهکاربستهشود،درابتداباید


استچارچوبنظریاودرواقعیت
ابنخلدونارزیابیشود(العطاس2002،ب.)789:
کاربردهایموجودازنظریۀ 
دراینجنبهحتینسبتبهحوزۀنظریهسازیهمکارکمتریصورتگرفتهاست.ازجمله

کسانی که تالش کردهاند نظریۀ ابنخلدون را بهکار گیردند ،گلنر است .او براساس تلفیق
هایابنخلدونودیویدهیوم،نظریۀاصالحدینیمسلمانان1راارائهدادهاست.هیومنظریۀ


اندیشه
تغییر یکجانبۀ دین از چندخداپرستی به یکتاپرستی را رد کرده و معتقد است در ذهن انسان،
چندخداپرستی و یکتاپرستی مدام در حال تغییر به یکدیگرند (هیوم .)73 :1348 ،گلنر نظریۀ
روانشناسانۀ هیوم را فاقد مراجعه به عوامل اجتماعی دانسته است؛ بنابراین آن را در
با نظریۀ ابنخلدون تلفیق کرده تا مبنای اجتماعی را برای نظریۀ وی فراهم کرده باشد (گلنر،
سازیونوعشناسینظاماقتصادی


خلدونوگلنررافاقدمفهوم

).فریدالعطاسنظریۀابن
10:1981
دانستهاست.ازاینرونظریۀاصالح دینیمسلمانگلنررانقدکردهاست(العطاس.)79:2014،

خلدونرادرمطالعۀدورهها


اندنظریۀابن
نظریۀگلنر،ارتگا،الکوستودیگرافرادیکهسعیکرده
هایدیگربهکارگیرند،نهادامهیافتهونهارزیابیشدهاست(العطاس.)52:2014،


ومکان
ميزگردها و مقاالت منظم دربارۀ ابنخلدون در کنفرانسهای جریان اصلی جامعهشناسی:
ترینآنها


خلدوندرجهانعربتشکیلشدهکهمهم

درگذشتهچندینکنفرانسمهمدربارۀابن
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Muslim reform.
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وگویبینالمللیدربارۀ


.گفت
.همایشابنخلدوندرقاهرهدرسال1922؛2

عبارتانداز1:

ابنخلدون در شهر رباط مراکش در سال
ابنخلدون در الجزایر و در سال 1978؛  .3سمینار  

 .1979در گردهماییهای علمی-ملی و بینالمللی اروپا و دیگر مناطق جهان عرب ،به
ابنخلدونکمترتوجهشدهاست(العطاس52:2014،؛العطاس2002،ب.)789:

تدریس ابنخلدون در دورههای اصلی جامعهشناسی از کتابهای اصلی جامعهشناسی:با
هایاصلیجامعهشناسیبه


خلدوندرکتاب

هنوزبررسیجامعیدربارۀفضایمختصبهابن
اینکه
زبان عربی و اروپایی صورت نگرفته است (العطاس 2002 ،ب ،)789 :اما بررسیها در مصر،
هایاصلیجامعهشناسیانتشاریافته


شناسیدرجهانعرب،براینمسئلهکهکتاب
پیشتازدرجامعه
بهندرتازابنخلدونیادشدهاست،داللتدارد(زاید.)12:1992،
پسازدهۀ 1920
از نظر فرید العطاس ،نظریهسازی ،ارزیابی انتقادی کاربرد نظریۀ ابنخلدون ،تشکیل
میزگردها و انتشار مقاالت دربارۀ ابنخلدون و تدریس ابنخلدون برای بسط جامعهشناسی
طورکهگفتهشد،ابنخلدون


).همان
حائزاهمیتاند(العطاس54:2014،

نوابنخلدونیبسیار

هاومفاهیمجامعهشناسیمدرندرنظر


مثابۀمنبعنظریه
غالباًدرتوجهتاریخیبودهوآثارشبه
گرفتهنشدهاست؛حتیدرجاییکهبهابنخلدوندرحوزۀمطالعاتاسالمیباجدیتبیشتری

توجه شده یا محققان اروپایی بدون سیاق استعماری به او روی آوردهاند ،بهندرت آثاری در
چهار جنبۀ اخیر انتشار یافته و ابنخلدون بهعنوان فاعل شناسا و منبع مفاهیم و مقوالت در
اجتماعیلحاظشدهاست.فریدالعطاسایننکتهراهممتذکرشدهکهبسطندادن نیافتن


علوم
نظریۀ ابنخلدون یک مسئلۀ زبانی نیست؛ زیرا با اینکه آثار متعددی دربارۀ وی به زبانهای
مختلف در دست است ،چنین آثاری بهدلیل تصور عمومی نسبت به جایگاه آنها در
طورمحدودعرضهشدهاست؛برایمثال،باوجودآثارمتعدددربارۀابنخلدون


شناسیبه

جامعه
شناسیچاپشدهاست.ازاینروفریدالعطاس


تجامعه
درغرب،فقطتعداداندکیدرمجال
معتقداستکهارائۀآثارفراواندربابزندگیوتفکرابنخلدون،نقدنظریۀویوتحلیلمبانی

ابنخلدون در مجالت علمی ،کتابهای درسی و
معرفتشناختی و روششناختی مقدمۀ  

نخلدونی ضروری است (العطاس:2014 ،
کنفرانسهای جامعهشناسی ،برای ظهور نظریۀ نواب 

.)58-57
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نتيجهگيری
اجتماعیاروپامحوردربسط نیافتن


دراینپژوهشبارجوعبهآثارفریدالعطاس،بهنقشعلوم
شناسیابنخلدونپرداختهشدتاعالوهبربررسیدیدگاهانتقادیفریدالعطاس،راهکار


جامعه
وی برای بسط جامعهشناسی نوابنخلدونی مطرح شود .فرید العطاس معتقد است که
حاشیهراندن ابنخلدون در علوماجتماعی مدرن شده است؛

علوماجتماعی اروپامحور سبب به

طوریکه در کتابهای اصلی جامعهشناسی و دورههای تعلیمی جامعهشناسی همطراز با


به
اجتماعیدیدهنمیشود.بهعبارتدیگر،


گذاراناروپاییعلوم

مارکس،وبر،دورکیمودیگربنیان
بهدلیل حضور چهار خصیصۀ اروپامحوری در علوماجتماعی -ثنویت فاعل شناسا و متعلق

مثابۀتنهابنیانگذارانودرنهایتسلطۀمفاهیمو


شناسایی،اروپاییاندرکانونتوجه،اروپاییانبه
اوبهعنوانمنبعیبرای
مثابۀنظریهپردازغفلتشدهومقدمۀ  


خلدونبه

ازابن
مقوالتاروپایی -
روجامعهشناسیمدرن


شناسیمدرندرنظرگرفتهنشدهاست.ازاین

هایجامعه

مفاهیمونظریه
ابنخلدونی بسط نیافته است .از طرفی ،فرید العطاس طرح اسالمیکردن دانش را در ارائۀ

ابنخلدون بهعنوان نمونهای برای جامعهشناسی دگروارۀ مبتنی بر سنت اسالمی موفقندانسته

خلدوندرموردواقعیتهایتاریخیومعاصروهمچنینتلفیق


است؛زیرابهکاربردنظریۀابن
هاومفاهیمعلوماجتماعیمدرناهتماموافینشدهاست.


خلدونبانظریه

هاومفاهیمابن

نظریه
خلدوندرمقاالتوکنفرانسهای


ائۀتفکرابن
شناسیابنخلدون،ار


فریدالعطاستدریسجامعه
هایتجربیوتلفیقمفاهیمونظریههای


خلدوندرموردواقعیت

شناسی،کاربردنظریۀابن

جامعه
اجتماعیمدرنراراهبروزنظریاتابنخلدوندرجریان


هاومفاهیمعلوم

خلدونبانظریه

ابن
اسیمدرنابنخلدونیدانستهاست.

شناسیودرنتیجهبسطجامعهشن


اصلیجامعه

منابع
 احمدی،بابک(.)1377معمایمدرنیته.تهران:مرکز.
گفتمانهای جایگزین در علوماجتماعی آسیا .ترجمۀ محمود

 العطاس ،سید فرید (1390الف) .
عبداهللزاده.تهران:پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.
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ومانسانی باید نقد و از اروپامداری جدا گردد»،2011/8 /11 .
العطاس ،سید فرید (1390ب)« .عل 
وگفتوگو.https://iranianstudies.org/fa/1390/05/20/،


لندن:اندیشه
مطالعات 
ایرانی

آکادمی

 العطاس ،سیدنقیب (1374الف)  .اسالم و دنیویگری .تهران :مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه
تهران.
 العطاس ،سیدنقیب (1374ب) .درآمدی بر جهانشناسی اسالمی .تهران :مؤسسۀ مطالعات اسالمی
دانشگاهتهران.
 امین ،سمیر ( .)1389اروپامداری نظریۀ فرهنگی سرمایهداری مدرن .ترجمۀ موسی عنبری .تهران:
علم.
جهانبینی ابنخلدون .ترجمۀ مهدی مظفری .چاپ دوم .تهران :مؤسسۀ
 ایوالکوست (  .)1385
انتشاراتوچاپدانشگاهتهران.
 بارنزوبکر(.)1370تاریخاندیشۀاجتماعیازجامعۀابتداییتاجامعۀجدید.جلداول.ترجمۀجواد
یوسفیانوعلیاصغرمجیدی.تهران:مؤسسۀانتشاراتامیرکبیر.



گرایابنخلدونازنگاهدکترعلی

منطقابنخلدون:جستاریدراندیشۀواقع

بینش،مسعود(.)1392
الوردی.تهران:پژواک.

 سعید،ادوارد(.)1382شرقشناسی.ترجمۀلطفعلیخنجی.تهران:امیرکبیر.
شناسی.ترجمۀعباسمحمدیاصل.رشت:حقشناس.


).تاریخجامعه
 ماوس،هاینس(1382
 مهدوی،منصور(.)1391سنجشسنت.اشراق.چاپزاللکوثر.
ابنخلدون.ترجمۀمجیدمسعودی.تهران:علمیوفرهنگی.
 مهدی،محسن(.)1373فلسفۀتاریخ 
 میراحمدی ،منصور و مهربان دافساری ،احمد ( .)1395ظرفیتهای «عصبیت» برای تبیین نظری
هایسیاسیوبینالمللی،سالهشتم،


فصلنامۀرهیافت
پدیدههایسیاسی-اجتماعیدرجهاناسالم.

.137-108،2
 نصار ،ناصیف ( .)1322اندیشۀ واقعگرای ابنخلدون .ترجمۀ یوسف رحیملو .تهران :مرکز نشر
دانشگاهی.
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