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 چكيده 

ابن در خلدون بدینسبباغلببهمقدمه و نهاد بنیاد بشریرا بعلمعمران دستنیانعنوان یا کمگذار
شناسیویبسطپردازغفلتشدهوجامعهعنواننظریهشناسیشناختهشدهاست،اماازاوبهپیشگامجامعه

هاواجتماعیرامانعتوجهبهمنابعغیراروپایینظریهنیافتهاست.فریدالعطاستداوماروپامحوریدرعلوم
به درحاشیۀعلومکهتفکرابنطوریمفاهیمدانستهاست؛ طرحخلدونرا اجتماعیمدرنقراردادهاست.

عنوانواکنشیبهاروپامحوریدرجهاناسالممطرحشد.فریدالعطاساینطرحراکردندانش،بهاسالمی
شناسیدگروارهناموفقدانستهاست.هدفایبرایجامعهعنواننمونهخلدونبهشناسیابندربسطجامعه
عنوانمانعاجتماعیاروپامحورونقشآنبهررسیدیدگاهانتقادیفریدالعطاسدربابعلوماینپژوهش،ب

خلدوناست.روشاینپژوهشاسنادیاستوبامراجعهبهآثارفریدالعطاسشناسیابنبرایبسطجامعه
تحلیلیاینپرسش-بهشیوۀتوصیفی بررسیشد: بها عنوانمانعیهفریدالعطاسچگونهاروپامحوریرا

کردندانشرادرارائۀکند؟چرافریدالعطاسطرحاسالمیخلدونمطرحمیبرایبروزنظریۀاجتماعیابن
آوردنداند؟واینکهفریدالعطاسفراهمشناسیدگروارهناموفقمیایبرایجامعهعنواننمونهخلدونبهابن

هایپژوهش،فریدالعطاسهمداند؟بنابریافتهزممیخلدونالشناسیابنچهشرایطیرابرایبسطجامعه
استوهمخصمآنیعنیطرحاسالمیمخالفعلوم مکفیندانستهاجتماعیاروپامحور کردندانشرا

جامعه بنابراین ابناست؛ جامعهشناسی اصلی جریان در علومخلدون در نیز و اسالمیشناسی اجتماعی
شناسیخلدونبهجریاناصلیجامعههاییبرایورودابنوفریدالعطاسپیشنهادرتوفیقینیافتهاست.ازاین

خلدونیارائهدادهاست.شناسینوابنوبسطجامعه

.مقدمهشناسیمدرن،فریدالعطاس،کردندانش،جامعهخلدون،اروپامحوری،اسالمیابنهای کليدی:  واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 fatemehamin2007@yahoo.comدانشجویرشتهفلسفهوکالمدکتریاسالمیدانشگاهآزادواحدتهرانشمال،. 1
 dr.moradkhani@yahoo.comحدتهرانشمال؛)نویسندهمسئول(،دانشیارگروهفلسفۀدانشگاهآزادوا. 2

 seyedjavad@hotmail.comشناسیِپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،دانشیارگروهجامعه. 3

s.h.sajadi@gmail.comاستادیارگروهفلسفهوکالماسالمیدانشگاهآزادواحدتهرانشمال،. 4



 

 

 

 

 
 ۰۰۱۱متفكران مسلمان/ سال يازدهم، شماره چهارم، زمستان  هاي اجتماعي فصلنامه نظريه   85 

  

 

 مقدمه و بيان مسئله

االجتماعاالنسانیرابنیادنهاد؛از(علمعمرانبشرییاعلمه808-732عبدالرحمنبنخلدون)

خلدونبهزباناروپاییوتوجهبهشناسیاست.باترجمۀآثارابنمرتبطباجامعهمقدمهرواین

شناسانکالسیکمقایسهشدودرجهتاثباتیاهادرقرننوزدهم،ویبابسیاریازجامعهآن

عالوههاییصورتگرفت.بهشناسیبوده،بحثگذارجامعهشناسیابنیاناوجامعهرداینکهآیا

به ابنآثاری نظریۀ و کاربستمفاهیم درمنظور بهمقدمهخلدون که میتألیفشده رسدنظر

هایجدیدراینزمینهاست.فریدالعطاسکاربردهایناموفقمطالعاتفریدالعطاسازتالش

خلدونواستخراجچارچوبنرابررسیکرد.سپسدرجهتکاربردنظریۀابنخلدونظریۀابن

نظریوروشیازاندیشۀاجتماعیویاهتمامورزید.فریدالعطاسبرآنبودتابراساسآرای

مدرنجامعهابن یکنظریۀ مکتبینوابنخلدون، بسطبدهدو خلدونیتأسیسکندشناسیرا

 2002)العطاس، 398الف: .) ابناو اسالمی: تمدن سازندگان )در تفصیل (2012خلدون که

شناسیدرپیبسطجامعه (2002است،)«شناسیمعاصرخلدونوجامعهابن»ایباعنوانمقاله

هاینظریبرآمدهازخلدونرادربردارندۀمفاهیموتبیینخلدونبود.فریدالعطاسآثارابنابن

هایاجتماعی،تاریخیومعاصرهابرایتحلیلپدیدهتوانازآنداندکهمیمحیطفرهنگیاومی

نیز(و2014)شناسیرفتهدرجامعهخلدون:بازیابیسنتیازدستکاربستابناستفادهکرد.اودر

 درپیپاسخبهاینپرسش2002)«شناسیتاریخیجنوبخلدونیبرایجامعهمدلابن»در )

خلدونبهبازاندیشیگیریدولتدرچارچوبنظریۀابنشکلتواندرباباستکهچگونهمی

تاریخبعدازوفاتابن باروشپرداخت؟فریدالعطاسبرایپاسخبهاینپرسش، خلدونرا

خلدونازاینادعافراتررودکهابنهادرتالشاستویمطالعهکرد.درواقعاودراینپژوهش

دستبنیان یا جامعهگذار پیشگام است.کم مدرن شناسی به بهابنمقدمۀمحققان مثابۀخلدون

شناسیمدرنتوجهنکردهبنیانیبرایجامعه 2002اند)العطاس، ازاین397الف: رودرباب(.

ابن اروپامحوریکاربستنظریۀ العطاستداوم فرید دستاست. در اندکی آثار در1خلدون

هاومفاهیمودرحاشیهقرارگرفتنافرادیوپایینظریهاجتماعیرامانعتوجهبهمنابعغیرارعلوم

شناسیمنجرشدهاستنیافتنجامعهبسطداندکهبهدرنمیماجتماعیخلدوندرعلوممانندابن

(.124و144-143الف:1390)العطاس،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eurocentrism. 
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طومسائلمرتب1شناسیبهعقیدۀفریدالعطاس،بااینکهازنیمۀدومقرننوزدهمنقدشرق

انسانیآغازشدهاست،امادرتاریخمعاصرازاجتماعیوعلومباآنماننداروپامحوریدرعلوم

نظریه و جامعهتفکر پیشگامان اجتماعی باهای که غیراروپایی اجتماعی متفکران یا شناسی

ازطر2014:1اند،غفلتشدهاست)العطاس،گذاراناروپاییاینرشتهمعاصربودهبنیان فی(.

شناسیشناسانقرننوزدهمواوایلقرنبیستمبهنقشتفکرغیراروپاییدرایجادجامعهجامعه

به آگاهاروپایی یکرشته امروزعنوان به تا بیستم قرن بخشاعظم از توجه این و بودند تر

شناسیکمرنگشدهاست.کارلمارکس،ماکسوبروامیلدورکیمچنانتأثیریدربسطجامعه

 علومو داشتهدیگر نظریهاجتماعی که مدلاند و آنها آثار از برآمده نیزهای غیراروپا در ها

استچنیننگرشینسبتبهمتفکراناجتماعیغیراروپایینبودهکهاستفادهشدهاست؛درحالی

 2002)العطاس، این782ب: از ابن(. آثار ویرو عمران علم شرح و تاریخ دربارۀ خلدون

(.399الف:2002شناسیمدرنلحاظشدهاست)العطاس،عنوانبنیانیبرایجامعهتبهندربه

توجهبهاینکه ودرجهانبا تفکراستکهبهاروپاییانمحدودنشده اروپامحورییکنحوه

اجتماعیاست،درجهاناسالمنیزوضعیتمطالعاتشدۀعلوماسالمنیزازخصوصیاتتعریف

(.2014:1ونونحوۀتوجهبهاوهماننداروپااست)العطاس،خلددربارۀابن

واکنش جمله طرحاسالمیاز اسالم جهان اروپامحوریدر به دانشها فرید2کردن است.

که3شناسیدگروارهایبرایجامعهعنواننمونهخلدونبهالعطاساینطرحرادربسطنظریۀابن

(.درنتیجهاو43و2014:20دانستهاست)العطاس،خوردهمبتنیبرستاسالمیاست،شکست

کردناجتماعیاستوهمخصمآنیعنیدیدگاهاسالمیهممخالفنگاهاروپامحورانهبهعلوم

مکفیندانستهاست؛به خلدوندرجریاناصلیشناسیابنکهسببشدهجامعهطوریدانشرا

قینیابد.شناسیاسالمیتوفیاجتماعیونیزدرجامعهعلوم

مثابۀمانعیاجتماعیاروپامحوربهروالزماستدیدگاهانتقادیفریدالعطاسدربابعلومازاین

شناسیکردندانشدربسطجامعهخلدونوعدمموفقیتطرحاسالمیبرایبروزنظریۀاجتماعیابن

 ونبررسیشود.خلدشناسیابنخلدونوسرانجامراهکارفریدالعطاسبرایبسطجامعهابن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Orientalism. 
2. Islamization of Knowledge. 
3. Alternative sociology. 
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 های پژوهش هدف و سؤال

بابعلوم العطاسدر انتقادیفرید بسطبررسیدیدگاه مانع نقشآن و اجتماعیاروپامحور

اندهایپژوهشعبارتخلدونهدفاینپژوهشاست.درهمینراستا،سؤالشناسیابنجامعه

ا نظریۀ بروز برای مانعی را اروپامحوری العطاسچگونه فرید ابناز: مطرحجتماعی خلدون

ایبرایعنواننمونهخلدونبهکردندانشرادرارائۀابنچرافریدالعطاسطرحاسالمید؟کنمی

ناموفقمیجامعه فریدالعطاسفراهمشناسیدگرواره اینکه برایداندو آوردنچهشرایطیرا

داند؟خلدونالزممیشناسیابنبسطجامعه

 پيشينۀ پژوهش

برر بابابندر پژوهشدر سیپیشینۀ بیمقدمۀخلدونو آثار دستاستکهاو شماریدر

هایعنوانپیشگامرشتهخلدونبه.معرفیابن1گیرند:لحاظموضوعیدرششدستهجایمیبه

مختلفعلوم جامعه2اجتماعی؛ با وی مقایسۀ . اروپایی؛ توصیفتفکر3شناسان و بررسی .

ابن در مقدمهخلدون تحلیلجنبه4؛ روشهایمعرفت. مقدمهشناسیشناسیو تفکر5؛ نقد .

ابن آثاراندکیکهنظریۀتشکیلدولتابن2خلدون؛ دربابوقایعتاریخیمطرح. خلدونرا

اند؛برایاجتماعیمدرنادغامکردههاومفاهیمعلومنظریهکردهاستیانظریۀاورادربرخی

(برآنبودتااز1979)کندخلدونرازهایشرابرایماآشکارمیابنرد1مثال،ارتگاییگاست

،شهریدرآفریقایشمالی،استفادهکند.ایوالکوست2خلدونبرایدرکتاریخملیلیهمفاهیمابن

 ابنجهاندر ابن(1385)خلدونبینی تفکر داد فریدنشان است. مدرن مفاهیم دربارۀ خلدون

 نابکاربستالعطاسدر تشکیلدولتابنخلدون، سقوطنظریۀ و تبیینظهور در را خلدون

بهدولت معاصر و تاریخی های در او است. برده مسلمان:جامعه»کار جوامع تاریخی شناسی

(نیزچنینهدفیرادنبالکرد.میراحمدیومهرباندافساری2007«)خلدونیهایابنکاربست

 ظرفیت»در تبیین برای عصبیت پدیدههای سیاسینظری اسالم-های جهان در «اجتماعی

(1395 العطاسدر فرید دیدگاه تمدناسالمی(، سازندگان بهخلدونکاربستابنو منظوررا

خلدونبهاختصاربیانکردند.گرفتهبرایکاربردنظریۀعصبیتابنهایصورتبررسیتالش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ortega y Gasset. 
2. Melilla. 
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بابتهمان متعددیدر آثار اگرچه شد، گفته که ابنگونه نظریۀ و فکر در مقدمهخلدون

اجتماعیهایعلومخلدونوتلفیقآنبانظریهتألیفشدهاست،اهتماموافیبهکاربردنظریۀابن

روفریدالعطاسخلدونیصورتنگرفتهاست.ازاینابن-شناسینومدرنودرنتیجهبسطجامعه

شناسیدگروارهومنبحثازجامعه(ض1390)آسیااجتماعیهایجایگزیندرعلومگفتماندر

باتوجهبهشناسیابنبهتفصیلبهموانعبسطجامعهخلدونکاربستابندر خلدونپرداخت.

رسددرارتباطبادیدگاهفریدالعطاسدربابنظرمیهادربارۀپیشینۀپژوهشبهنتیجۀبررسی

بهمسائلمدنظراینپژوهشنگاشتهایبامحوریتپاسخخلدونکتابیامقالهشناسیابنجامعه

نشدهاست.

تعریف مفاهيم

اصلی اینپژوهشبهاروپامحوری، میترینمفهوم ارائهشمار آن استتعریفیاز الزم آیدکه

شناسیشناسیمطرحشدهونظریۀشرقاروپامحورینخستضمنتلقیمحققانازشرقشود.

کر ادواردسعیدبروزپیدا آثار در است.ابتدا ریزیایدئولوژیکیکشناسیبهشالودهشرق» ده

هایثابتاست،ازسویدیگرایاشارهداردکهازیکسودارایصفاتوویژگیافسانه«شرق»

«غربی»هایجهانباویژگی اروپامداری،درتضاداست.تصوروتجسماینتضادعنصرذاتیِ

نشاندادهاستادواردسعیدنفوذوغلبۀاینبرساختهاست. «را (.یکیاز1389:140)امین،

ها،ادیانوشناسی،شکافمیانشرقوغرباستکهدرآن،جوامع،فرهنگهایشرقویژگی

شرقزبان دارد. برتری شرقی بر غربی شیوههای تمایزشناسی برمبنای که است تفکر از ای

معرفتهستی است)سشناختیو شده غرببنا شناختیشرقو 1382عید، به21: کهطوری(؛

این عرصۀ در استو جهانشرقهویتبرترییافته طریقرویاروییبا فرهنگاروپاییاز

دارد)سعید،رویارویی،شرقحالتدست 1382نشاندۀاروپارا (.چندسالپسازانتشار22:

سمیرامینبراینخستینبارنظریۀاروپامحوریراشناسیشرق ویادواردسعید، مطرحکرد.

برنظریهآشکارکردهکهچگونهاروپامحوریبه هایاجتماعیومثابۀتحریفیروشمندومهم،

ایهایجهانمعاصرتأثیرگذاشتهاست.بنابردیدگاهسمیرامین،اروپامحورینظریهایدئولوژی

نمونۀخاصیازکند.اروپامحوریهمتاوبرترفرضمیدربارۀتاریخجهاناستکهاروپارابی
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هایفرهنگیاروپاییاناستنژادپرستیوبهمعنایارزیابیجوامعغیراروپاییبرحسبگرایش

اجتماعیمحصول(.اروپامحوریسازندۀفرهنگجهانمدرنوعلوم281-1377:280)احمدی،

این از است. مدرن بدینجهان است. اروپامحور مدرن جهان مدرن،رو دنیای در که جهت

نمیار فرهنگیوپامحوری سلطۀ از اصطالح-تواند کاربرد شود، آمریکاییجدا نگاه اقتصادی

(.1992:19رسد)والرشتاین،نظرمیتربهدقیق1آمریکامحوری-اروپا

 های پژوهش یافته

اجتماعیهایعلومویژهدرقرننوزدهمکهدورۀتکوینبسیاریازرشتهخلدوندراروپابهابن

مورد نوزدهماست، قرن آغاز در شد. واقع ترجمهمقدمهتوجه انتشار فرانسویبا های

ساسیبخش دو توسط آن از 2هایی
سالن  دو کاملشتوسط متن 3و

شد  شناسانده اروپا به

 2018)سیمون، فلینت44: جمله از اروپایی محقق چندین قرن، همان در .)4
گمپلوویچ  ،5و

:1899؛گمپلوویچ،171-1893:157اند)فلینت،فیکردهشناسیمعرخلدونرامؤسسجامعهابن

خلدونرازهایشرابرایماآشکارابن باعنوانایازارتگا(.دراوایلقرنبیستممقاله148-174

نمونۀجالبمی احیایابنکندمنتشرشدکه برتالشتوجهیدربارۀ استو اروپا خلدوندر

وندرعلوماجتماعیمدرنداللتدارد.ارتگااساسفلسفۀخلدهایابنبرایواردکردناندیشه

برایفهمآشفتگیتاریخابن ابنخلدونرا نظریۀ و خلدونراهایآفریقایشمالیمطرحکرد

(.ممکناستمتفکرانی1979:101شناسیدرنظرگرفت)ارتگا،عنواناولینصورتازجامعهبه

کنند،آثارمتقدمانخودرابشناسندوبرایآنمیدگیکهچندینقرنبعدبافرهنگیمتفاوتزن

جامعه چنینچیزیدر اما استثناء،.افتدندرتاتفاقمیشناسیبهارزشقائلشوند، موارد از

اندیشۀاجتماعیازافسانهتاعلمتنهابخشیازکتابراباعنوانهانههستند.آن7وبکر2بارنز

ابن1921) به اختصاص( اندیشهدادهخلدون تأثیر از بلکه بحثاند، نیز اروپاییان هایویبر

تأثیرمستقیمابنکرده بهنظرایندو،احتماالً شروع1899شناسیدرسالخلدونبرجامعهاند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Euroamericocentrism. 

2. De Sacy. 

3. De Slane. 

4. Flint. 

5. Gumplowicz.. 
6. Barnes. 

7. Becker. 
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اوپنهایمرشناسیمقاالتجامعهشدهاست؛زمانیکهگمپلوویچ بارنزوبکر، منتشرکرد. را1را

ا نظریۀستیزۀ ابنجتماعینیزدر از خلدوندانستهاشمتأثر )بارنزوبکر، 1/ج1370اند. :312.)

ابنبه از دو این بهعالوه، پولیبیوسخلدون از بعد نویسنده اولین سبببه ،2عنوان کاربردنبه

اندیشه جامعهمعادل در مدرن )بارنزوبکر،های یاد تاریخی 1370شناسی 1/ج را314: او و )

بهتدوینقوانینجامعهوتغییراندکهازطریقتحلیلدادهمعرفیکردهشناسبزرگیجامعه ها

(.318-1:317/ج1370اجتماعیسوقیافتهاست)بارنزوبکر،

جامعه استآغاز ممکن اگرچه آثاری ابنچنین مدرن بهشناسی فریدخلدونی آید، شمار

است.تنهاتعدادفتهتلقیکردهنیاالعطاسآنراچهدرجهاناسالموچهدرجهانغرببسط

هایتاریخیخلدونرادرمطالعۀواقعیتاندکیازمتفکراندرجهاناسالموغرب،مفاهیمابن

الدینسیدجمالاند؛برایمثال،درجهاناسالممتفکرانینظیرکاربستهومعاصراجتماعخودبه

ابن از رضا، رشید و عبده محمد تأثیاسدآبادی، عابدخلدون معاصر، متفکران از و پذیرفته ر

ابن علیاوملیلتفکر واکاویکردهالجابریو سیاقغیراروپامحور در )العطاس،اندخلدونرا

 اند،کارنبستهخلدونرادرمواردتجربیوتاریخیبهاینمطالعاتاگرچهنظریۀابن(.2014:45

ابن اثر از مهمی دادهارزیابی ارائه کخلدون بهاند نظریۀه کاربست العطاسبرای فرید نظر

 خلدونالزماست.ابن

نکردنخلدون،توجهشناسیابننیافتنجامعهشایانذکراستکهمنظورفریدالعطاسازبسط

هاعنوانمنبعنظریهخلدونعموماًبهبهاودرجهاناسالموغربنیست،بلکهازنظراوآثارابن

 گرفته درنظر مفاهیم آننشدهو از واقعیتو مطالعۀ برای معاصرها یا تاریخی تجربی های

2012استفادهنشدهاست)العطاس، همان120: بیشتر(. طورکهدرپیشینۀپژوهشمطرحشد،

اجتماعیمدرنهابامفاهیممأخوذازعلومهایاووترکیبآنخلدونبهبسطاندیشهمحققانابن

نپرداخته مثال، برای اند؛ العطاسدر ابنفرید ابنخلدونکاربست نظریۀ باب، در را خلدون

 مارکسیستیِ مفهوم دولتدر دولتشیوه،تشکیل پویایی و ادغام تولید وهای عثمانی های

هایتولیدموجوددرایندودولتتبیینکردهاست.فریدالعطاسدراینصفویراازنظرشیوه

ابن نظریۀ کاربستیاز توجهخلدواثر، آن به کمتر محققان دیگر تاکنون استکه داده ارائه ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Oppenheimer. 

2. Polybius. 
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عنواناند)بهشناسانغربیپسازاومقایسهکردهخلدونراباجامعهشماریابناند.آثاربیکرده

(،اماتنهابرخیمطالعاتاز1975؛گلنر،1990؛هاپکینز،1982؛بعلی،1982نمونهرک:بعلی،

ابن مفاهیم ابنخلدوتطبیق نظریۀ و رفته فراتر اروپایی متفکران مفاهیم با درن را خلدون

علومنظریه کردههای ادغام مدرن )بهاجتماعی اند ایوالکوست، رک: نمونه گلنر،1385عنوان ؛

ناشیازتداوماروپامحوری399الف:2002()العطاس،1981 (.فریدالعطاساینوضعیترا

اجتماعیاروپامحورسببشدهکهمتفکرانغیراروپاییمانند.علوماجتماعیدانستهاستدرعلوم

توسطنظریههایآنخلدوندرحاشیهباقیبمانندونظریهابن بهعبارتیها پردازانبسطنیابد.

علوم مارکس،دیگر، )کارل اروپایی متفکران نظیر را غیراروپایی متفکران اروپامحور اجتماعی

امیلدورکیم ماکسوبر، است)العطاس، نداده قرار کانونتوجه در )... 1390و (.143الف:

تمدنعلوم دیگر و اروپایی تمدن ارزیابی به اروپایی کامالً دیدگاه از اروپامحور هااجتماعی

 هایدیگرغفلتکردهاست.منظورازدیدگاهاروپایی،مفاهیمبرگرفتهازپرداختهوازدیدگاه

اقتصادوجامعهمانهایفلسفیوگفتمکتب هایعامیانۀاروپاییاستکهبرایمطالعۀتاریخ،

هایتاریخیواجتماعی،براساسمقوالتومفاهیماروپاییروواقعیتکاررفتهاست.ازاینبه

شده تفسیر )العطاس، 2014اند آثار49: در اروپامحوری خصیصۀ چهار از العطاس فرید .)

علوم و بحثتاریخی جامعهاجتماعی نظریۀ تاریخ تعلیم در که نظریۀکرده و شناسی

 شناسیتداومیافتهاست.جامعه

پیشگامانواروپاییانفاعلثنویت فاعل شناسا و متعلق شناسایی: راویان، هایشناسنده،

درحالینظریه هستند؛ اجتماعی متفکران و بیپردازان منفعل، اشخاصی غیراروپاییان عالقه،که

م و نظریهوابسته میوضوع اروپایی پردازان )عبدالملک، 1923باشند مثال،107-108: برای (؛

 ماوس1382)شناسیتاریخجامعهآثاریمانند نوشتۀ جامعه1( باببسطنظریۀ در شناسیکه

شناسینامنبردهاست.حضوردارانجامعهعنوانطالیهیکازغیراروپاییانبهبحثکرده،ازهیچ

هادردرستاریخاندیشهونظریۀاجتماعیوپاییاندرچنینآثاری،سببغیبتآننداشتنغیرار

شناسیوتاریخنظریۀاجتماعی،براساسثنویتهایدرسینظریۀجامعهشدهاست.اغلبکتاب

هستندکهپردازاناجتماعیدهیشدهاست.اروپاییاننظریهشناساومتعلقشناساییسازمانفاعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maus. 
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روفاعلشناسندههستند.دراینمتون،غیراروپاییانموضوعباشند.ازایننوشتنمیاهلتفکرو

بهنظریه اروپاییو فاعلپردازان اندیشهمثابۀ منابعمفاهیمو و شناسیهایجامعههایشناسنده

هایمربوطبهاند؛براینمونه،قرننوزدهمدورانیتلقیشدهاستکهاغلبنظریهلحاظنشده

دادهماه بسط دورکیم و وبر مارکس، نظیر اروپایی متفکران را آن توسعۀ و جامعه اند؛یت

گزارشایگونهبه در غیراروپایی متفکران غیبت اجتماعیکه اندیشۀ توسعۀ به مربوط های

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

اینموضوعراتوسطانجمنجامعه1989کهدرسالشناسیجامعه منتشرشد، شناسیآمریکا

نظریه است. کرده جامعهآشکار است، شده داده تعلیم آثارشان که کالسیک شناسانپردازان

مانندمونتسکیو،کنت،اسپنسر،مارکس،وبر،دورکیم،زیمل،تونیز،سومبارت،مانهایم،)اروپایی

 به-راروپاییمتفکرانغی ونه-پارِتوو...( است؛رسدابننظرمیاست. بوده خلدونیکاستثنا

درتواریخجامعه بهعنوانجامعهشناسیبهزیرا اما است، دلیلاینکهشناسپیشگاممعرفیشده

شناسیدرنظرگرفتهعنوانمنبعمفاهیمونظریۀجامعهتوجهبهویاساساًصبغۀتاریخیدارد،به

(.2014:51نشدهاست)العطاس،

توجهاروپایيان در کانون توجه: کانون العطاسدر بهفرید را اروپاییان عنوانقرارگرفتن

خصیصه اروپامحوریمطرحکرده از ایدیگر 2014است)العطاس، ثنویتفاعل52و50: .)

اجتماعی،اروپاییانوسپسمتفکرانآمریکایشمالیراچنانشناساومتعلقشناساییدرعلوم

رسدنظرمیرکانونتوجهقراردادهکهمانعرویاروییمیانتمدنیباغیراروپاییانشدهاست.بهد

شناسیبارنزوبکریکیازاستثناءهایدرخورتوجهدرجامعهاندیشۀاجتماعیازافسانهتاعلم

ابن آنکه بدون ایندو زیرا است؛ جنببوده باشند، کرده متنتفسیر خارجاز را هایهخلدون

خلدونبراروپاییان،هایابنتراینکهبابحثدربارۀتأثیراندیشهاند.مهممدرناثرویراشناخته

میان رویارویی جامعهاز شناسیسخنگفتهتمدنیدر )بارنزوبکر، 1/ج1370اند :314-312.)

بحث با بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن در بکر و بارنز نظیر دیگر محقق تأثیرچندین از

اند،امااینتأثیراتخلدونبرمتفکراناروپایی،عاملشناساندناوبهغربشدههایابناندیشه

به امروزه استو شده رسمیتشناخته به اولیه آثار برخی کتابدر هایدرسیوندرتدر

(.252-255الف:1390شود)العطاس،شناسیبهآنتوجهمیهایآموزشینظریۀجامعهدوره
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اند.ازگذاراندرنظرگرفتهشدهمثابۀبنیاناروپاییانپیوستهبهگذاران: مثابۀ بنيان اروپایيان به

هایتمدنمدرنتوجهشدهاست؛هایچندفرهنگیبسیاریازجنبهندرتبهخاستگاهروبهاین

 تاریخفلسفهبرایمثال، زیرنویسدر اسالمیاغلبدر فلسفۀ فقها، و ذکرشده عنوانطبهها

استانتقال شده گرفته درنظر نوآوری فاقد و رنسانس دورۀ اروپای به یونانی تفکر دهندۀ

 2014)العطاس، وبر50: .)1 تاریخنویسندۀ عربفلسفۀ یونانی، بااستعداد شاگردان را ها،ها

افالطونیهاتداومفلسفۀمشاءونوکهفلسفۀآنطوریهاوهندوهامعرفیکردهاست؛بهایرانی

 )وبر، است 1925بوده علوم210: حوزۀ در بنیان(. تنها اروپاییان نیز گذاراناجتماعی

همانشناسیودیگرعلومجامعه آثاریکهدراجتماعیهستند. دربرخیاز طورکهگفتهشد،

نظیر غیراروپایی متفکران به شده، نگاشته اجتماعی نظریۀ ظهور دربارۀ بیستم قرن اوایل

(،اماازاوایلقرنبیستمتاکنون1921خلدونتوجهشدهاست)براینمونهرک:بارنزوبکر،ابن

خلدون،بسیاریازمتفکراناجتماعیمغفولماندهاست.عالوهبرابنهادرتکوینعلومنقشآن

 ییووکون3،بنویکومارسارکار2اجتماعیازهند،ژاپنوآسیایجنوبشرقی)مانندخوزهریزال

اندکهعصربوده(درطولقرننوزدهمواوایلقرنبیستم،بامارکس،وبرودورکیمهم4یاناگیتا

اندهانامبردهیانادیدهگرفتهشدهشناسیازآنطورگذرادرآثاریدربابتاریخجامعهیاتنهابه

 (.252الف:1390)العطاس،

کانونتوجهثنویتفاعلسلطۀ مفاهيم و مقوالت اروپایی: در متعلقشناسایی، و شناسا

جامعه نظریۀ در اروپاییان یگانهقراردادن و جامعهشناسی تکوین در اروپاییان شناسی،دانستن

یافتهدراروپاوآمریکایسلطۀمفاهیمومقوالتبسطاجتماعیتحتسببشدهاستکهعلوم

عیاروپایی،جهانیاست؛بهاینمعناکهاجتماشمالیقرارگیرد.براساسگفتۀوالرشتاین،علوم

درمکان نوزده تا نهدستاوردهایاروپاییاندرطولقرنشانزده که فقطهایدیگرتکرارشده

ها(.اینسلطهبهضرراندیشه1992:25ناپذیرهمبودهاست)والرشتاین،مطلوب،بلکهاجتناب

ازدیدگاهتاریخیبودهبهابنومفاهیمغیراروپاییبودهاست؛برایمثال،توجه خلدونعمدتاً

بسطاندیشه به محققان ترکیبآناستو مفاهیمجامعههایاو، با کاربردها و شناسیمدرن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Alfred Weber. 
2. Jose Rizal. 
3. Benoy Kumar Sarkar. 

4. Kunio Yanagita. 
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اند)العطاس،هایتجربیوتاریخیعالقۀزیادینداشتهخلدوندرواقعیتچارچوبنظریابن

خلدونیشناسینوابنمنظورایجادجامعهبههاییگونهکهگفتهشد،تالش(.همان257الف:1390

تعلیم و پژوهش حاشیۀ در را استثناءها این جایگاه العطاس فرید اما گرفته، صورت

علوم است)العطاس، دانسته 2014اجتماعی ابن53: اگرچه دیگر، بیانی به فراموش(. خلدون

خلدونیبسطیابد.بنشناسینواگونههمموردتوجهواقعنشدهکهجامعهنشدهاست،آن

خلدونبهحوزۀمطالعاتخاورمیانه،عربییااسالمیتنزلیافتهوهرگزمانندمارکس،ابن

کرده عرضه نظریاتجهانیرا و مفاهیم که دورکیم و بنابروبر زیرا است؛ نشده ظاهر اند،

 اندیشۀ العطاس، فرید نظریهابندیدگاه توسط است؛خلدون نیافته بسط کهطوریبهپردازان

جامعه نظریۀ مانند را او دستنظریۀ و روشمندتر اینیافتنیشناسی از سازد. اینکهتر با رو

ابن جامعهاغلبنام مانند اما است، شده ذکر نظریهخلدون یا جامعهشناسان شناسیپردازان

آنبرخوردنشدهاستواندیشهلحاظروشبه بازسازینکرشناختیونظریبا اند؛دهاشرا

(.چهارخصیصۀ143الف:1390شناسمعرفینشدهاست)العطاس،عنوانجامعهبنابراینبه

پیش ابنگفتهاز استکه اروپامحوریسببشده علومشدۀ حاشیۀ در اجتماعیباقیخلدون

فریدالعطاساینتنزلرا بماندوبهحوزۀمطالعاتخاورمیانهوآفریقایشمالیتنزلیابد.

مثال1داندوبههمیندلیلگوتیهخلدوننیزمیدهندۀتوجهاستعماریفرانسهبهابننشان را

ابن او زیرا است؛ بهزده را طنینگونهخلدون که کرده تفسیر استعماریای ایدئولوژی انداز

خلدونفرانسهباشد.بهعبارتی،توجهیکهفرانسهدرقرننوزدهمواوایلقرنبیستمبهابن

عنوانخلدونبهتهاست،بهجهتاعمالسلطۀفکریبرشرقبودهاست؛بنابراینآثارابنداش

اندیشه برای پیدایشجامعهمنبعی در مفاهیم و ها قرار نظر مد مدرن استشناسی نگرفته

(.2014:57)العطاس،

طرحاسالمی العطاساز دانشبهفرید میکردن اروپامحوریسخنبه انعنوانواکنشیبه

ابن ارائۀ اینطرحدر دهد نشان استتا برایجامعهآورده مبتنیبرخلدون شناسیدگروارۀ

ازاین خلدوندرجهاناسالمنیزشناسیابنروجامعهسنتاسالمینمونۀناموفقیبودهاست.

بسطنیافتهاست.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gautier. 
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دطرحاسالمی بازگرداندنتجربهومعنویتدینیبهجایگاه رستآنکردندانشدرصدد

(.نقیبالعطاسبرآناستکه127الف:1390سازیعلومانسانیاست)العطاس،توسطمقدس

بودنباعناصروعلتانباشتهگرفتهازغربکهدرسراسرجهانانتشاریافتهاست،بهعلومنشئت

درنظرویاسالمی معرفدانشحقیقینیستند. ایکردنعلمبرمبنمفاهیماصلیغربیلزوماً

و فلسفی خردگرایی و دنیوی امور به آلوده که است موجود انسانی علوم تنزیه و تهذیب

هاومبانیبنیادینیناباورانشدهاست.تهذیبوتنزیهبهاینمعنااستکهگزارههایدیناندیشه

هاییراکهبامفاهیماسالمیدرتضاداست،کهعلمغرببرآناستواراست،بررسیوبخش

بهح مفاهیموگزارهذفو جایآناز )العطاس، شود -129:الف1374هایاسالمیاستفاده

اسالمی130 است(. سکوالر ایدئولوژی بر مبتنی تفاسیر از دانش آزادسازی دانش، کردن

 1374)العطاس، بایدمبتنیبرعلمتفسیروتأویلشناسیدانشاسالمی(وروش23ب: شده

علمدراسالمنوعیتأویلیاتفسیررمزیموجوداتتجربی(.27-22:ب1374باشد)العطاس،

سازد.چنینعلمیبایدبراساستفسیرمعانیپیدایاواضحاشیاءدراستکهجهانطبیعترامی

 )العطاس، شود 1374طبیعتبنا این90ب: از نقیبالعطاسعلماسالمی،(. دیدگاه بنابر رو

 هایقرآنیتفسیراست.بیعتبراساسروشهایجهانطتفسیرواقعیت

رشته هر نوسازی به را مسلمان محققان است؛الفاروقی خوانده فرا مدرن علم در ای

اسالمطوریبه اصول روش که در برنامهرا آرمانشناسی، و اهداف مسائل، داده، هاریزی،

دی ازنظراودانشبایدمطابقبا بهعبارتدیگر، ریزیشوددگاهاسالمطرحدربرداشتهباشد.

 1988)الفاروقی، روش12-17: اولیۀ مبانی الفاروقی اصل(. پنج در را اسالمی شناسی

.یگانگیحقیقتو3.یگانگیآفرینش؛2.یگانگیخداوند؛1شناسیمطرحکردهاست:هستی

(.53-1988:38یگانگیبشریت)الفاروقی،.5.یگانگیزندگیو4دانش؛

علم»شدهرابامفهومعلمقدسیتوصیفکردهاست.صرمفهومدانشاسالمیسیدحسینن

ایاستکهقرارداردومرکزآندایرهایوحیقدسیهمانمعرفتمقدسیاستکهدرقلبهر

می تعریف و دربرگرفته را کندسنت » 1395)نصر، جهت111: به مدرن علم از وی .)

درحالتقدس است؛ علمیکارزشالهیوقدسیداردیزداییانتقادکرده کهدرتمدنسنتی،

 1385)نصر، علممدرنباچشم11: پوشیازوجوهمختلفیکواقعیتوارجاعوتحویل(.
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ازمعرفتوواقعیتستاندهاست)مهدوی، :1391رمزهابهامورواقع،درحقیقتقداسترا

ت؛بدینمعناکهآنچهعلوماسالمیراازشناسیاسالمیتأکیدداشتهاس(.اوبیشتربرروش223

علوماسالمیازروش استفادۀ هایمختلفبرایفهمموضوعبودهعلممدرنمتمایزساخته،

هارابرایهردانشیایازروش(.علوماسالمیروشیخاصیامجموعه1980:8است)نصر،

هامتناقضبودهداینروشرسنظرنمیچهفقه،فیزیکوچهتصوفتعریفکردهاستکهبه

هاوعلوممتعدددراسالمراباهماعتقادبهتوحید،روشاند.افزونبراین،باشند،بلکهمکمل

(.1980:9تلفیقکردهاست)نصر،

نمی زیراازنظرفریدالعطاسعلمرا مسئلهوروشاسالمیکرد؛ تواندرحوزۀموضوع،

بینیاسالمیسخنگفت؛برایتوانازجهاندرهدفاستکهمیاندوتنهاشمولاینسه،جهان

علمعمرانابن در استنمونه، اهدافبوده درحوزۀ واردشده، اسالم که از.خلدونهرکجا

اسالمیاین با او علومرو جامعهکردن ایدۀ و بود مخالف نادرستانسانی را اسالمی شناسی

کردندانشازدیدگاهاینسهمحققتعاریفاسالمیبهباتوجهب(.1390)العطاس،دانستمی

 مسلمان، استکه العطاساین فرید میسؤال اسالمیچگونه مفهوم درتوان دانشرا کردن

کردندانشدرکاربرد؟ویچگونگیکاربردمفهوماسالمیاجتماعیبههایمختلفعلومرشته

اجتماعیاسالمیمنتشرنشدهاثریدرحوزۀعلوماجتماعیرامبهمدانسته؛بنابراینتاکنونعلوم

(.2014:20است)العطاس،

بودنآنشناسیاسالمیتعریفشود،اسالمیاجتماعیتوسطمابعدالطبیعهومعرفتاگرعلوم

کند؛برایمثال،فلسفۀاسالمیوجودجهانخارجوبراساسآن،امکاندانشراراتضمیننمی

اجتماعیراممکنساختهاست،اماچنینتصدیقیدربسیاریعلومتصدیقکردهواینتصدیق

نظام بدیناز است. اسالمیهایفلسفیموجود به علومرو استیاشدن نشده اجتماعیمنجر

اسالمینکردهاست؛زیرااینکهصرفاخذمبانیعقلیعلوم اجتماعیازفلسفۀاسالمی،آنرا

ازاینسالمیهممیهایفلسفیغیرااینمبانیدرنظام شناسیرودرمعرفتتواندیافتشود.

البتهارتباط اسالمیتعریفکند. اسالمینکتۀخاصیوجودنداردکهبتواندعلوماجتماعیرا

علوم اسالمیو بهاجتماعیقابلمیانفلسفۀ اثرگذاریفلسفه اما نیست، کهگونهانکار اینبوده

اجتماعیرااسالمیکند.علوم
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هایتفسیروتأویلاست،اینسؤالاجتماعی،کاربردروشکردنعلومگرمنظورازاسالمیا

میپیشمی چگونه که روشآید این از پدیدهتوان مطالعۀ در کرد؟ها استفاده اجتماعی های

(.2014:21تأویلباهرمنوتیکچهتفاوتیدارند؟)العطاس،

خلدونتواندراینجاازابنرویکرددینیاست،میشدهاجتماعیاسالمیاگرمقصودازعلوم

در گیبدرپاسخبهدیدگاهیکهتمایلداشتعاملدینیرا درچنددهۀقبل، سخنگفت.

کماجتماعیابنعلم دینیابنخلدون رویکرد دهد، است.اهمیتجلوه مطرحکرده را خلدون

رویکردابن مخالفباهرخلدوندربارۀعلیتوبراساسایندیدگاه، قانونطبیعیدرتاریخ،

به الهیاتیاست؛ دیدگاه نوشتهطورینوع در خدا برایمداخلۀ هیچجایی ابنکه خلدونهای

1933وجودندارد)گیب، درمقابل،گیبمعتقداستکههیچتناقضیمیانشیوۀتفکر27: .)

ابنابن عقیدۀ و ندارد وجود الهیاتی رویکرد و درخلدون طبیعیخلدون قانون علیتو بارۀ

سنتالهی»توانددراصطالحالهیاتیمی » )گیب، 1933بهشکلیدیگرگفتهشود فرید29: .)

خلدونتفاوتمیانجامعۀداند؛بهاینمعناکهابنخلدونراماتریالیستیمیالعطاسرویکردابن

رحکردهوتغییرتاریخیهایاقتصادیوجغرافیاییمطبدویوشهرنشینرادرچارچوبمؤلفه

اقتصادی متقابلعواملسیاسیو برحسبتأثیر الهی-را مداخلۀ عواملمعنویمانند نه -و

(.2014:21خلدوندینینیست)العطاس،توضیحدادهاست.بهبیانیدیگر،رویکردابن

داند.همیاجتماعیاسالمیراقلمرویناشناختحوزۀعلومها،فریدالعطاسبنابراینبررسی

شدهباوجودآنکهادعاکردهبدیلیبرایگفتمانمدرنیستیاست،اجتماعیاسالمیروعلومازاین

کردن،جوامعاروپاییواسالمیبهحدیباگونهنیست.بهعقیدۀطرفدارانطرحاسالمیامااین

باجوامعاسالمیواجتماعیغربیهیچارتباطیهایعلوماندکهمفاهیمونظریهیکدیگرمتفاوت

اینحامیاندرطرحاسالمی بهسنتکالسیکاسالمیکردنعلومغیراروپاییندارد. اجتماعی،

ازابناجتماعیاسالمیتوجهزیادینداشتهبخشعلممثابۀمنبعالهامبه براینمونه، خلدوناند؛

مطالعاتدر(.2014:22شناسیدگروارهغفلتشدهاست)العطاس،عنوانمنبعیبرایجامعهبه

ابن نظریۀ میحوزۀ جای دسته سه در کشفابنخلدون به که نخستآثاری خلدونگیرند:

اقتصاد،علمسیاست،اجتماعینظیرجامعههادرعلومعنوانمؤسسشماریازرشتهبه شناسی،

هاتوصیفتهکردنسهماودراینرشخلدونرابرایمشخصاندوآثارابنشناسیپرداختهمردم



 

 

 

 

 
 6۰شناسي ابن خلدون: بررسي ...    علوم اجتماعي اروپامحور و جامعه

  

 

 بارنز، توین1917کردهاست)براینمونهرک: ؛ خلدونبا(.دستۀدومبهمقایسۀابن1935بی،

انسانیوهادرعلومخلدونازآناندتانشاندهندکهابنچندینمتفکرمدرناروپاییپرداخته

 فقیرزاده، رک: نمونه )برای است گرفته پیشی 1982اجتماعی نوبی، تر1928؛ ؛ (.1971نر،

اند،دریکیازایناسالمیبهرشتۀتحریردرآمده-اجتماعیبسیاریازآثاریکهدرحوزۀعلوم

بامقدمهخلدوندرهاومفاهیمابنگیرند.برخینویسندگانازمقایسۀاندیشهدودستهجایمی

ابناندیشه نظریۀ و رفته فراتر اروپایی مدرن متفکران مفاهیم و رها مفاهیمخلدون در ا

اند)گلنر،کاربردهاجتماعیمدرنادغامکردهودرجوامعآفریقایشمالیوآسیایغربیبهعلوم

1981 ایوالکوست، 1385؛ فریدالعطاس، درصورتحمایتو1990؛ ازنظرفریدالعطاس، .)

ابن دربارۀ مطالعات قسم این دولتبسط مطالعۀ برای وی چارچوب کاربرد و هایخلدون

ابن استکه معاصر بهتاریخیو نمونهخلدون مبتنیبرایبرایجامعهعنوان شناسیدگروارۀ

(.2014:23)العطاس، سنتاسالمیمطرحشدهاست

چراییمطالعاتاندکدرحوزۀ-ونهفاعلشناسا-عنوانمتعلقشناساخلدونبهتلقیابن

ابن نظریۀ حاشیهکاربست موقعیت درنتیجه و جامعهخلدون در وی بسطای و ندادنشناسی

آشکارمیشناسینوابنجامعه خلدونیرا 2002کند)العطاس، ازنظرفریدالعطاس787ب: .)

ابنشناسیمدرنابنمنظوربسطجامعهبه خلدونبایددرهفتجنبۀذیلموردتوجهخلدونی،

واقعشود:

خلدون.ندگیوتفکرابنتاریخفلسفۀاجتماعیباتأکیدویژهبرزتاریخچه:

خلدونبااستنادبهمفاهیماصلیمورداستفاده،تفسیر،تحلیلونقداصولینظریۀابننظریه:

(.2014:54آزماییتجربی)العطاس،نوعشواهدموجود،فرضیاتمربوطبهموضوعوراستی

ریکهبهتطبیقگیرند:نخستآثابسیاریازآثارمربوطبهاینجنبهدردودستهجایمی

جامعهابن با بهخلدون و پرداخته مدرن جامعهشناسی تأسیس اثبات توسطمنظور شناسی

بنیانابن با ویرا دورکیمگذارانجامعهخلدون، مارکس، کنت، ماکیاولی، )مانند شناسیمدرن

مقایسهکرده آثاربیاندکهنمونهو...( دوم، اینآثارپیشازاینذکرشد. بهایاز شماریکه

با مرتبط خاص مفاهیم و جوامعمقدمهموضوعات شهر، عصبیت، دولت، تشکیل مانند

(.788ب:2002یکجانشینوچادرنشین،روابطتولیدو...پرداختهاست)العطاس،
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مبانیمعرفتفرانظریه: خلدونابنمقدمهشناختیشناختیوروشمطالعاتتحلیلیدربارۀ

(.788ب:2002العطاس،؛2014:55)العطاس،

بااینکهدرمقایسهبامطالعاتدربارۀنظریه،دراینجنبهآثارکمتریدردستاست،اماآثار

 نظیر ابنمهمی تاریخ می1373)خلدونفلسفۀ جای دسته این در مهدی محسن اثر گیرد.(

نرامانندیکخلدوکندکهاندیشۀابنناصیفنصار،محسنمهدیرانخستینکسیمعرفیمی

 است)نصار، کرده تبیین 1322نظام ابن2: سیاسی اندیشۀ به بیشتر مهدی محسن خلدون(.

خلدونرادرچارچوبفلسفۀاسالمیتعریفکردهاست.هاومبانیفکریابنپرداختهوریشه

نقاطنگاریمسلمانانبهبحثپرداختهاستتاهمخلدوندربارۀتاریخاودرمطالعۀجدلیابن

وهمعلمجدیداجتماعیابن آشکار براساسروشضعفآنرا هایاثباتمنطقخلدونرا

خلدونقراردارد،شناختیخودتحتتأثیرابنکهدررویکردجامعه1الوردی ارسطوتوجیهکند.

برانگیزاست.اودیدگاهخلدونچالشدیدگاهشدربارۀمنطقارسطوییومنطقعلمعمرانابن

نقدمیمحسن خلدونمخالفروشمنطقیونودرعوضکندومعتقداستکهابنمهدیرا

(.118و1392:94تیمیهبودهاست)بینش،ابنتحتتأثیرغزالیو

خلدونمشهوداست.نخستینگرایشبابیاناینمطلبچهارگرایشدرمطالعۀروشابن

ابن کمکه تمدن، برای را نبوت ضرورت خلدون تفکراهمیت در کرده، انکار یا داده جلوه

است.اوبااظهاراینمطلبکه2خلدونمبالغهکردهاست.گرایشبعدیازآنِگیبسکوالرابن

روشحقوقابن اتخاذ کاریخلدونبیشاز فیلسوفاناجتماعیپیشازخود دانانمسلمانو

روشابن ابتکار دستنکرده، را گرایشسوخلدون است. گرفته بهکم را چهارم و ترتیبم

(.22-1927:24اند)ربیع،محسنمهدیوالوردیارائهداده

خلدونیرافراهمشدهدراینسهجنبه،اساسنظریۀنوابنبهنظرفریدالعطاس،آثارنگاشته

خصوصعربی،انگلیسیوفرانسهدردستاستوآثاروفوردرچندینزبانبهاندکهبهکرده

 (.2014:54بهفارسی،ترکیوآلمانیبهرشتۀتحریردرآمدهاست)العطاس،کمابیشمهمی

هاوکاربردنآندرمکانخلدونوبهخلدونیازنظریۀابنانتزاعنظریۀنوابنسازی: نظریه

(.789ب:2002خلدون)العطاس،هاییغیرازمکانوزمانخودابنزمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Al-Wardi. 

2. Gibb. 
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بانظریهنظریۀتشکیلدولتابنطورکهگفتهشد،آثاراندکیهمان هاومفاهیمخلدونرا

کردهجامعه شناسیمدرنادغام فریدالعطاسدر برایمثال، وخلدونکاربستابناند؛ ظهور ،

تشکیلدولتابن چارچوبنظریۀ در را ایران در صفویه توضیحدادهسقوطسلسلۀ خلدون

اوباتوجهبهاقتصادسیاسی پویاییتغییرتاریخیدرنظریۀتاریخیایران-است. درآندوره،

براساسابن را وظهورسلسلۀصفویه تولیدادغامکرده مارکسیستیشیوۀ مفهوم با خلدونرا

هایتولیدشرحدادهاست.بهنظرفریدالعطاس،مفاهیممارکسیستیووبریرارابطۀمیانشیوه

کارشرحزوالعصبیتوظهورمُلکوخالفتبهکردوبرایخلدونتلفیقتوانبانظریۀابنمی

(.1993برد)العطاس،

خلدونالزمشناسیابناگرچهبرایبسطجامعهخلدون: ارزیابی انتقادی کاربرد نظریۀ ابن

کاربستهشود،درابتدابایدهایتجربیتاریخییامعاصربهاستچارچوبنظریاودرواقعیت

(.789ب:2002خلدونارزیابیشود)العطاس،ابنکاربردهایموجودازنظریۀ

سازیهمکارکمتریصورتگرفتهاست.ازجملهدراینجنبهحتینسبتبهحوزۀنظریه

کرده تالش که ابنکسانی نظریۀ بهاند را تلفیقخلدون براساس او است. گلنر گیردند، کار

راارائهدادهاست.هیومنظریۀ1مسلمانانخلدونودیویدهیوم،نظریۀاصالحدینیهایابناندیشه

یک ذهنانسان،تغییر معتقداستدر و کرده رد یکتاپرستیرا چندخداپرستیبه دیناز جانبۀ

 )هیوم، یکدیگرند به تغییر حال در مدام یکتاپرستی و 1348چندخداپرستی نظریۀ73: گلنر .)

اجتماعی عوامل به مراجعه فاقد را هیوم روانشناسانۀ را آن بنابراین است؛ دردانسته

ابن نظریۀ )گلنر،با باشد کرده ویفراهم براینظریۀ مبنایاجتماعیرا تا تلفیقکرده خلدون

شناسینظاماقتصادیسازیونوعخلدونوگلنررافاقدمفهوم(.فریدالعطاسنظریۀابن1981:10

(.2014:79نررانقدکردهاست)العطاس،دینیمسلمانگل رونظریۀاصالحدانستهاست.ازاین

هاخلدونرادرمطالعۀدورهاندنظریۀابننظریۀگلنر،ارتگا،الکوستودیگرافرادیکهسعیکرده

(.2014:52کارگیرند،نهادامهیافتهونهارزیابیشدهاست)العطاس،هایدیگربهومکان

:شناسی های جریان اصلی جامعه ن در کنفرانسخلدو ميزگردها و مقاالت منظم دربارۀ ابن

هاترینآنخلدوندرجهانعربتشکیلشدهکهمهمدرگذشتهچندینکنفرانسمهمدربارۀابن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Muslim reform. 
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عبارت همایشابن1انداز: درسال. 1922خلدوندرقاهره گفت2؛ المللیدربارۀوگویبین.

سالابن در و الجزایر 1978خلدوندر 3؛ سمینار سالابن. رباطمراکشدر شهر خلدوندر

گردهمایی1979 در علمی. بین-های و بهملی عرب، جهان مناطق دیگر و اروپا المللی

 (.789ب:2002؛العطاس،2014:52خلدونکمترتوجهشدهاست)العطاس،ابن

ا:بشناسی های اصلی جامعه شناسی از کتاب های اصلی جامعه خلدون در دوره تدریس ابن

شناسیبههایاصلیجامعهخلدوندرکتابهنوزبررسیجامعیدربارۀفضایمختصبهابن اینکه

 است)العطاس، اروپاییصورتنگرفته عربیو 2002زبان بررسی789ب: اما مصر،(، در ها

شناسیانتشاریافتههایاصلیجامعهشناسیدرجهانعرب،براینمسئلهکهکتابپیشتازدرجامعه

 (.1992:12خلدونیادشدهاست،داللتدارد)زاید،ندرتازابنبه1920پسازدهۀ

نظریه العطاس، فرید نظر ابناز نظریۀ کاربرد انتقادی ارزیابی تشکیلسازی، خلدون،

ابن دربارۀ مقاالت انتشار و تدریسابنمیزگردها و جامعهخلدون بسط برای شناسیخلدون

نوابن حائزاهمیتخلدونیبسیار 2014اند)العطاس، همان54: ابن(. خلدونطورکهگفتهشد،

درتوجهتاریخیبودهوآثارشبه شناسیمدرندرنظرهاومفاهیمجامعهمثابۀمنبعنظریهغالباً

خلدوندرحوزۀمطالعاتاسالمیباجدیتبیشتریگرفتهنشدهاست؛حتیدرجاییکهبهابن

محققان یا شده رویآوردهتوجه او بهاروپاییبدونسیاقاستعماریبه ندرتآثاریدراند،

ابن و یافته انتشار اخیر جنبۀ بهچهار مقوالتدرخلدون و مفاهیم منبع و فاعلشناسا عنوان

نیافتنندادناجتماعیلحاظشدهاست.فریدالعطاسایننکتهراهممتذکرشدهکهبسطعلوم

ابن یکنظریۀ زبانخلدون ویبه متعددیدربارۀ آثار اینکه با زیرا زبانینیست؛ هایمسئلۀ

به آثاری چنین است، دست در آنمختلف جایگاه به نسبت عمومی تصور دردلیل ها

خلدونطورمحدودعرضهشدهاست؛برایمثال،باوجودآثارمتعدددربارۀابنشناسیبهجامعه

روفریدالعطاسشناسیچاپشدهاست.ازاینتجامعهدرغرب،فقطتعداداندکیدرمجال

خلدون،نقدنظریۀویوتحلیلمبانیمعتقداستکهارائۀآثارفراواندربابزندگیوتفکرابن

روشمعرفت و شناختی شناختی کتابابنمقدمۀ علمی، مجالت در وخلدون درسی های

نوابهایجامعهکنفرانس نظریۀ برایظهور نشناسی، است)العطاس، :2014خلدونیضروری

57-58.)



 

 

 

 

 
 68شناسي ابن خلدون: بررسي ...    علوم اجتماعي اروپامحور و جامعه

  

 

 گيری نتيجه

نیافتناجتماعیاروپامحوردربسطدراینپژوهشبارجوعبهآثارفریدالعطاس،بهنقشعلوم

خلدونپرداختهشدتاعالوهبربررسیدیدگاهانتقادیفریدالعطاس،راهکارشناسیابنجامعه

جامعه بسط برای نوابنوی کهشناسی است معتقد العطاس فرید شود. مطرح خلدونی

سبببهعلوم اروپامحور ابنحاشیهاجتماعی علومراندن در است؛خلدون شده مدرن اجتماعی

کتابطوریبه در جامعهکه اصلی دورههای و جامعهشناسی تعلیمی همهای باشناسی طراز

شود.بهعبارتدیگر،اجتماعیدیدهنمیگذاراناروپاییعلوممارکس،وبر،دورکیمودیگربنیان

علومبه در اروپامحوری خصیصۀ چهار حضور دلیل متعلق-اجتماعی و شناسا فاعل ثنویت

گذارانودرنهایتسلطۀمفاهیمومثابۀتنهابنیانشناسایی،اروپاییاندرکانونتوجه،اروپاییانبه

عنوانمنبعیبرایاوبهمقدمۀدازغفلتشدهوپرمثابۀنظریهخلدونبهازابن-مقوالتاروپایی

شناسیمدرنروجامعهشناسیمدرندرنظرگرفتهنشدهاست.ازاینهایجامعهمفاهیمونظریه

اسالمیابن العطاسطرح فرید طرفی، از است. نیافته بسط ارائۀخلدونی در دانشرا کردن
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