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The Dates and the Backgrounds in 
Abdul Aziz al-Duri’s Works
By: Abbās Basīri

Abstract:Abdul Aziz al-Duri, as one 
of the most outstanding contemporary 
scholars, has played an important role 
in developing new approaches to the 
history of Islam. His acquaintance 
with Western historiography schools 
and his education in the West have 
been effective in making his views on 
history different. His interest in eco-
nomic history, social history, and the 
spread of historical sources even to the 
literary sources can be considered as 
one of his prominent activities in the 
field of historical studies. Given the 
importance of his efforts in the field of 
historical studies, and the need to pay 
attention to various aspects of his re-
search, an article by Vajihe Kotharāni, 
who herself is a prominent historian, 
has been translated into Persian. This 
article is about Abdul Aziz al-Duri’s 
method of historical studies.
Key words: Abdul Aziz al-Duri, eco-
nomic history, social history, historiog-
raphy, the knowledge of history.

يز الدوري فات عبد العز
ّ
املكان والزمان يف مؤل

يــز الــدوري باعتباره  اخلالصــة: لعــب الدكتــور عبــد العز
 
ً
يــن دورا خيّيــن املعاصر  مــن أبــرز الباحثــن التار

ً
واحــدا

يــخ   يف إبــداع املســالك اجلديــدة يف دراســة التار
ً
مهّمــا

اإلسالمي.
خيّية الغربّية  وقد كان لســعة اّطالعه عىل املدارس التار
يخ،   يف متّيــز نظرته إىل التار

ً
 كبيرا

ً
ودراســته يف الغــرب أثرا

حيــث ميكــن اإلشــارة إىل أبــرز مبادراتــه اليت متّيــز هبا يف 
يخ  خيّية من قبيــل اهتمامه بالتار ميدان الدراســات التار
يــخ االجتماعــي وتوّســعه يف مراجعــة  االقتصــادي والتار

خيّية اليت مشلت حّت املصادر األدبّية. املصادر التار
خيّية   ملا حتظى به أعماله يف ميدان الدراسات التار

ً
ونظرا

خيّية،  ولــزوم االنتبــاه إىل اجلوانــب املختلفة لبحوثــه التار
نقــّدم يف هــذا املقال ترمجــًة باللغة الفارســّية ملقال وجيه 
خيّيــن  التار الباحثــن  أحــد  نفســه  وهــو  ـ   الكوثــراين 
خيي لــدى عبد  ســلوب البحــث التار

ُ
يــن  ـ حــول أ البارز

يز الدوري. العز
يــخ  التار الــدوري،  يــز  العز عبــد  األساســّية:  املفــردات 
يخ، علم  ين التار يخ االجتماعي، تدو االقتصــادي، التار

يخ. التار

چکیــده: عبدالعزیــز الــدوری به عنــوان یکــی از تاریخ پژوهان 
مبــّرز معاصــر نقــش مهمــی در ایجــاد رویکردهــای جدیــد 
در نگــرش بــه تاریــخ اســام داشــته اســت. آشــنایی وی بــا 
مکاتــب تاریخ نــگاری غربــی و تحصیــات وی در غــرب در 
تفــاوت نــگاه وی بــه تاریــخ موثــر بــوده اســت. توجــه وی بــه 
گســترش دادن منابــع  تاریــخ اقتصــادی، تاریــخ اجتماعــی و 
تاریخــی حتــی بــه منابــع ادبــی را می تــوان از جملــه اقدامــات 
بــه  نظــر  برشــمرد.  تاریخــی  بــارِز وی در حــوزۀ مطالعــات 
کوشــش های وی در حــوزه مطالعــات تاریخــی و نیــاز  اهمیــت 
بــه توجــه بــه جنبه هــای مختلــف تاریخ پژوهــی وی مقالــه ای 
کــه خــود از تاریخ  پژوهــان برجســته اســت،  کوثرانــی  از وجیــه 
ــدوری  ــز ال ــا روش مطالعــات تاریخــی عبدالعزی ــاط ب در ارتب

ــه فارســی ترجمــه می شــود.  ب

واژههــایکلیــدی: عبدالعزیــز الــدوری، تاریــخ اقتصــادی، 
تاریــخ اجتماعــی، تاریخ نــگاری، دانــش تاریــخ.
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یخ اســام به پژوهش، تحقیــق و تألیف  گونــی از تار گونا عبدالعزیــز الــدوری در زمینه هــای 

ی از اوایل دهــه 1970م آغاز شــد؛ زمانی که به   می پرداخــت. آشــنایی مــن بــا نوشــته های و

کار شــدم. ســه زمینه  یخ دانشــگاه لبنان مشــغول به  گروه تار عنوان پژوهشــگر و مدرس در 

ی بــرای من به  عنــوان یک خواننده و پژوهشــگر  اساســی بــه  عنــوان محورهای اصلــی آثار و

کتاب هــای عبدالعزیز الــدوری را در  قابل شناســایی اســت. برای رســیدن به ایــن محورها 

کــرده و احیانًا از منابع دیگــر هم برای تبیین مفاهیم برای پاســخ دادن به  ایــن زمینه بررســی 

کرده ام. یخ اسامی استفاده  سؤاالت متعددی از تار

این زمینه های سه گانه عبارتند از:

یخ اقتصادی و اجتماعی 1. تار

یخ و روش در نگارش های اسامی نخستین 2. تار

کــه محــور آنها  یــِخ اندیشــه ها  کاربــردی به عنــوان ایدئولــوژی سیاســی، یعنــی تار یــخ  3. تار

مفاهیمی مانند اّمت، قومیت، عرب گرایی )عروبة( و شعوبیه است.

کوشــش برای پاســخ دادن به این پرســش اســت: در کدام یک  کانونــی در ایــن مقاله  نقطــه 

یخــِی پیشــگام، مفیــد و مســئله محور  از زمینه هــای برشــمرده شــده، معرفت شناســِی تار

کاوش و جســتجو بــرای نوبودن و  گرفت؟ منظور از این پرســش،  عبدالعزیــز الدوری شــکل 

نوآورانه بودن، از ناحیه اطاعات یا مفهوم یا زمینه اســت و مراد از آن ســودمندی ای اســت 

کــرد. همچنیــن مســائل بحث برانگیــز و  ی را مرجعــی علمــی بــرای آیندگانــش مطــرح  کــه و

کم نسل بعدی  که به دنبال تکمیل فعالیت های مترا چشــم اندازی از پرســش هایی اســت 

پژوهشگران به وجود آمد.

کــه عبدالعزیز الدوری بــه آنها قائل  شــاید ســودمند باشــد که با وجــود قواعد درهم تنیده ای 

گانه - چــه به تفصیــل و چــه به اختصار -  اســت، هــر یــک از ایــن زمینه ها بــه صــورت جدا

بررســی شــوند. برخی از موضوعات مربوط به یک زمینه در بافت خود - بنا بر پیش فرض ها 

گذشته  کوشش های مؤلف در بازسازی بافت با اصطاحات و الفاظ  و نتایج آن مبتنی بر 

کــه برگرفتــه از اســناد و مــدارک و منابع آن زمینه اســت - در مرزهای زمینه هــای دیگر رخنه 

می کنند.

نخست: زمینه تاریخ اقتصادی و اجتماعی
یخ العــراق االقتصادی فی القــرن الرابع الهجری ســرفصل و نقطه عزیمت  کتــاب تار شــاید 

مهمــی، نه فقــط در مســیر حرکت علمی عبدالعزیــز الدوری، بلکه در روش و مســیر حرکت 

یخ معاصر عربی باشد. این اثر را می توان نقطه آغازین و بنیادین برای توجه به زمینه های  تار

که در آن هنگام در ســطح جهانی و به  یخ دانســت؛ زمینه هایی  جدیدی از عرصه های تار

یس(  که مورخ نوگــرای فرانســوی )فیلیپ آر گرفته بــود؛ زمانی  صورتــی ویــژه در غرب شــکل 

این مقاله ترجمه مقاله ای از وجیه 
کوثرانی با عنوان »الحقول و األزمنه فی 
که در  أعمال عبدالعزیز الدوری« است 
کتاب الثقافة العربیة فی القرن العشرین 
تحت اشراف عبداإلله بلقزیز به چاپ 
رسیده است.
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کادمیک  یخ لب به شکوه گشود. در ابتدای دهه 1940م میان حلقه های آ یخی و رشته تار نســبت به روش شناســی تار

یخ  یخ دیده می شــد که میدان و جوالنگاهی برای توجه صرف به روایت تار فرانســه نگرشــی یگانه و تک ســاحتی به تار

سیاسی و نظامی بود. در بهترین حالت وصفی از نهادها، انقاب ها و شکل گیری دولت ها نیز ارائه می شد. این دوره 

کادمیک و اندیشــه ای خود در مواجهه با مکتب  یخ نگاران نشــریه آنال در حال ورود به نبرد آ که تار با زمانی مقارن بود 

کــرده بود. این  یخ »ملت فرانســه« محصور  یــخ فرانســه را در چارچــوب ایدئولوژی ملــی و تار کــه تار یتویســتی بودنــد  پوز

که بنیان گذار مکتب آنال )مارک بلوخ( در هنگام اشــغال فرانسه به وسیله آلمان دست نوشته خود  درســت زمانی بود 

یخی به ویژه در زمینه اقتصاد  یخ پژوهان را به ورود به زمینه معرفِت تار یخ( را می نگاشت و تار )حرفه مورخ و ستایش تار

و اجتمــاع فرامی خوانــد. در همیــن زمــان، یعنــی در بــازه زمانــی 1940-1942م عبدالعزیز الــدوری در کمبریج در حال 

یخ اقتصــادی عراق در قرن چهارم هجری«1 بود که در ســال 1948م به عربی  نــگارش رســاله دکتــری خود با عنوان »تار

که در آن بررســی شــدند، ]نه فقط  کاری ســترگ، نو و بنیادین بود؛ زیرا داللت ها و مضامین زمانه  ترجمه شــد. این اثر 

مختص به عراق بلکه[ جنبه جهانی و عربی دارند.

1. جنبه جهانی 
یــج راه خــود را می گشــود تا  گرفتــه بــود و به تدر کــه در آن زمــان شــکل  یــخ اقتصــادی و اجتماعــی زمینــه نوینــی بــود  تار

کادمیک و دانشــگاهی غربی بیابد. این موضوع درســت  جایگاه خود را به  مثابه یک رشــته علمی2 میان حلقه های آ

یخ اقتصادی در سیطره و حصار چارچوب های مارکسیستی می شد. چارچوب  که اهتمام ویژه ای به تار هنگامی بود 

مارکسیستی البته به سمت سیاست های اقتصادی استالین چرخیده بود.

یخ پژوهان  نیز می شد،  بحران اقتصادی ســال 1929م پژوهشــگران علوم انســانی و اجتماعی را که شــامل مورخان و تار

کــه واقعیــت اقتصــاد ِصرف اعــداد و ارقام و قواعــد بازار نیســت، بلکه جزئــی از دســتاوردهای اجتماعی،  کــرد  بیــدار 

یخی، روانی و غیره نیز هست. فرهنگی، تار

که در ســال های 1940 تا 1942م در لندن بود، از آنچه در ســال های جنگ جهانی دوم  نمی توان عبدالعزیز الدوری را 

که بر  گوار آن ســال ها و چه بســا از پرســش هایی  گری ها و پیامدهای نا و خســارت های ناشــی از بحران 1929م و افشــا

کرد. ایــن تأثیرگذاری را می توان با نگریســتن به خاطرات و نظرات  پایی طرح شــده بود جدا  پایــه توجهــات مورخان ارو

کرد. الدوری مشاهده 

کار الدوری  که بــر  همچنیــن می بینیــم که گروهی از اســتادان شرق شناســی مانند مینورســکی، برنــارد لوئیس و گیب 

یده و در این عرصه آثار  یخ اقتصادی در جهان اســام( اشــتغال ورز در لندن نظارت داشــتند، خود در این زمینه )تار

کاهن،  کلود  ارزشــمندی به وجود آورده بودند. این عاوه بر آثار معاصرین ایشــان مانند لویی ماســینیون، ژان ســواژه، 

یس لمبارد و دیگران بود که برخی از آثار ایشان نیز محل رجوع الدوری در رساله اش بوده  است. کسیم رودنسون، مور ما

کاری  یخ اقتصادی عراق درنگ ورزد؛ زیرا این اثر  کشف ]خاص بودگی[ اثر الدوری در تار یخ نبایست در  پژوهشگر تار

کــه ممکن اســت بر ممالک بــزرگ عربی و اســامی متعدد - به دلیــل تجانس یا نزدیکی ســاختار  نمونــه و الگــو اســت 

اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگــی آنهــا - قابلیــت انطبــاق داشــته باشــد. همچنین می توانــد مرجع جهانــی در زمینه 

که در زمینه  پایی خودش -  خــاص خــود و مبّین جایگاه علمی عبدالعزیز الدوری در میان فعالیت های همکاران ارو

کاسیک اسام مشغول به تحقیق بودند - باشد. یخ حیات اقتصادی و اجتماعی در جهان  تار

قتصادی فی القرن الرابع الهجری. یخ العراق اال 1. تار
2. Discipline.
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2. جنبه عربی 
کتــاب در ســال 1948م بــه زبــاِن عربی ترجمــه شــد. در میانه ســال های 1945 تــا 1950م الدوری بــرای گردآوری  ایــن 

پژوهش های متنوع دیگر در زمینه های اقتصادی، مالی و اجتماعی به ویژه در جامعه عصر اول عباســی ترغیب شــد. 

یخ به پژوهش در ســاختارهای اقتصــادی، اجتماعی، مالی و نهادها، واقعیتی  ایــن حرکــت، یعنی اولویت دادن در تار

یــخ عربی جدیــد و معاصر بود. ایــن اقدامات به معنــای ازســرگرفتن و تکمیل آثاری  جالب توجــه در مســیر حرکــت تار

ی در وصــف و توضیح حیات  یــخ اقتصــادی عراق پایه ریــزی کرده بــود. بنابراین آثــار و کــه بــرای کار در زمینــه تار بــود 

گروه های اجتماعی، واقعیِت عّیاران و شاطران، اصناِف پیشه ها، تجارت  اقتصادی و فرهنگی درباره شهر اسامی، 

و بازرگانان، صرافان، خبرگان اجتماعی، جنبش های قومی، تراِز زندگی )معیشت( و قیمت ها و بازارها و حرکت های 

گــون اجتماعــی و فکری گســترش یافت. الدوری در اواخر دهه 1960م برای گســترش حــوزه کاری خویش از جنبه  گونا

یخ اقتصــادی عربی با انگیزه  زمانــی و موضوعــی بــاز به این حــوزه بازمی گردد و کتاب خود را بــا عنوان مقدمه ای در تار

یه، لبنان و فلسطین در سال 1969م به  بررســی مقطع واپســین عصر عثمانی و جایگزین شــدن آن با ممالک مصر، سور
نگارش درمی آورد.3

یخ اقتصادی عربی عرضه می دارد،  کــه الدوری آن را به  عنوان مقدمه یا درآمدی برای ورود به عرصه تار در ایــن کتــاب 

گذرگاهی برای  که الدوری آنها را به  عنوان معبر و  یادی از مباحث می یابد  خواننده و پژوهشــگر خود را در برابر حجم ز

یخ اقتصادی موردتوجه قرار گیرد،  شکل گیری رساله یا پایان نامه یا پژوهش جدیدی که ممکن است در موضوعات تار

که به آن مربوط است، تجارت  کشاورزی و شیوه های بهره وری  ی دیگران می گشاید. موضوعاتی مانند مالکیت  بر رو

گروه های اجتماعــی، اقطاع و انواع آن و به ویــژه آنچه »اقطاع  تــی، مالیات هــا و انواع آنهــا، طبقات و  و راه هــای مواصا

نظامی« نامیده می شود )آنچه به نظر الدوری در عهد آل بویه پایه گذاری شد و الگوی آن تا اثنای عهد عثمانی استمرار 

یاد آن در بستر حیات سیاسی، اجتماعی و  ی انجام داد، تأثیرات ز که و کما اینکه در پژوهش های دیگری  داشت(؛4 

یشه داشت و در  یخ عربی اسامی ر یخی میان جامعه و دولت در تار که در خاطره تار اقتصادی و در سرشت رابطه ای 

گواِر اندیشه  ســلوک سیاســی تا به امروز اثرگذار اســت، آشکار می شــود. )نظام ارباب  و رعیتی امروز از آثار پیامدهای نا

کم است(. سیاسی حا

کتابش به آنها پرداخته پرشــمار اســت. افزون بر آنکه الگوی اقطاع  که الدوری در  واقعیت های اقتصادی و اجتماعی 

کشاورزی و »جهبذه« در روابط و مناسبات مالی و صرافی و ائتمان و عّیاران، شاطران، فتیان  و ُالکا در مالکیت های 

و روابــط و جایگاه هــای اجتماعــی فرهنگــی داخــل شــغل یا صنف و ... که در شــباهت یــا در ارتباط بــا طریقت های 

کوشــش های اصاح گرانــه و خیزش هــای اقتصــادی و پیامدهــای آن در قــرن نوزدهــم میــادی بــود. ایــن  صوفیانــه و 

کــه از ابتدای دهــه 1970م کانون توجه  موضوعــات همگــی راه را بــرای پژوهش هایــی که بر پایه آنها آغاز شــد گشــودند 

پژوهشــگران عــرب شــد و همچنــان هســت. البته باید به این موضوع توجه شــود که مســائل حاصــل از این پژوهش ها 

خود نیز نیازمند توجه بیشــتری اســت. تدبیر و اقدام برای شناســایی و فهرست کردن آنچه در این زمینه در دانشگاه ها 

یخی و اجتماعی در جهان  کز پژوهشــی و انتشــارات عربی انجام شــده اســت، برای مکاتب و نیز پژوهش های تار و مرا

عرب سودمند خواهد بود.

دوم: روش و تاریِخ دانش تاریخ نزد عرب
یخ نزد عرب5 در سال 1960م  عبدالعزیز الدوری به ویژه هنگام چاپ کتاب مشهور خود، درآمدی بر پیدایش دانش تار

قتصادی العربی؛ األعمال الکامله للدکتور عبدالعزیز الدوری؛ 5، )بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه، 2007(. یخ اال 3. عبدالعزیز الدوری؛ مقدمة فی التار
4. االقطاع العسکری.

یخ  عید نشره فی: عبدالعزیز الدوری، نشأة علم التار
ُ
یخ عند العرب؛ )بیروت: المطبعة الکاثولیکیه، 1960(، و قد أ 5. عبدالعزیز الدوری؛ بحث فی نشأة علم التار

ری؛ ج 2 )بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 2005(. عند العرب، األعمال الکاملة للدکتور عبدالعزیز الدو
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یخی عربی ایفا کرد و این اثر، مرجعی  در مطبعه کاتولیِک بیروت و پس از آن، نقشی مهم در یاری رساندن به مکتب تار

یخ نگاری عربی را در اختیار دانشــجویان، اســتادان و پژوهشــگران  یِخ تار دانشــگاهی در زمینه علمی جدید یعنی تار

عرب قرار داد.

یخ  یخ نگاران عــرب« در گروه تار یخ و تار یس در زمینــه »تار کــه به تدر بایــد اشــاره کنــم هنگامی که در طول ســال هایی 

دانشگاه لبنان اشتغال داشتم  )از سال 1975م(، به کتاب الدوری به  عنوان منبع اصلی دانشگاهی برای دانشجویانم 

کردم. تکیه 

یخ نزد عرب یا در تعامل عمومی الدوری با منابع  یادی در کتاب درآمدی بر پیدایش دانش تار دستاوردهای روشمند ز

که  کرد  کرده اســت. باید دقت  که از آنها داده ها و اطاعات جزئی ای را برداشــت  یخ عرب وجود دارد  )کاســیک( تار

یخ اقتصــادی و اجتماعی  کــه او را در بازســازی صورت بندی ها و مناظر تار همیــن داده هــا و اطاعات جزئی هســتند 

گیر اشاره می کنم. عربی اسامی یاری رسانده اند. در اینجا به برخی از آنها بدون تفصیل و بررسی فرا

ی با منابع و گزینــش آنها عناصر علمی ذیل  یخ نزد عــرب و در روش تعامل و در کتــاب درآمــدی بــر پیدایــش دانش تار

نهفته است:

یخی مدونی که مورخان از خود به جای گذاشــتند،  یخی اصلی متقــدم و متون تار یکرد هــای تار 1. از ترکیــب دقیــق رو

گفته هایشــان به عنوان منابع کاسیک نخستین  که می توان به  متون مورخان قرن ســوم هجری پدیدار شــدند؛ کسانی 

کــرد: بــاذری )ت279ق(، ابن قتیبــه )ت270ق(، ابوحنیفــه دینــوری )ت282ق( و طبــری  یــخ عــرب اعتمــاد  در تار

یکــرد  یخــی شــکل گیری و تدویــن ایــن متــون، الــدوری بــر دو خــط اساســی یــا دو رو )ت310ق(. در بررســی رونــد تار

)آن چنان کــه آنهــا را این گونه نام گذاری کرده اســت( تکیه می کند. دو نوع کنش گری در خال دو قرن نخســت هجری 

که یکی کوشــش برای دعوت به اسام و دیگری کوشش های قبیله ای بودند. کوشش نخست منتج به  گرفتند  شــکل 

ظهــور محّدثــاِن )مورخان( ســیره و مغازی شــد. این افراد روش جدیــدی را در نقِد روایت و تسلســل احادیث و روایات 

کردن سره از ناسره و نیز ثبت و ضبط روایات می شد تا اینکه  یکرد اقدام به تکه تکه کردن، جدا کردند. در این رو ابداع 

یان و نویســندگاِن انساب، االیام العرب، قصص و  روایات بر اســناد قوی اســتوار باشــند. خط دوم منجر به ظهور اخبار

یادی به قوی یا ضعیف بودن اســناد این اخبار شــود.  گونه خبری( شــد؛ بدون اینکه توجه ز کلی اخبار )هر  به صورت 

که نگارش  کردند  یکرد یا دو جریــان، مورخان بزرگ قرن ســوم هجری ظهــور  حاصــل اینکــه در نتیجــه تاقی ایــن دو رو

گذاشتند. یخی بعد بر جای  یخ اسامی را شکل داده و تأثیر مستمری را بر دوره های تار تار

ایــن فرضیــه الــدوری مبتنــی بــر تحقیــق و اثبــات مضمــون آن از میان ردگیــری نشــانه ها و شخصیت هاســت. این دو 

یکــرد را الدوری در متون طبری، ســیره ابن هشــام، بــاذری و یعقوبی دنبال می کند؛ مانند عــروة بن زبیر )ت94ق(،  رو

ابن شهاب زهری )ت124ق(، ابن اسحاق )ت151ق(. 

یکرد دینی در حدیث، سیره و مغازی، یا ابومخنف )ت157ق(، عوانة بن الحکم )ت147ق(،  نمایندگان جریان یا رو

گرایــش اخباری  ســیف بــن عمــر )ت180ق(، نصــر بــن مزاحــم منقــری )ت212ق( و مدائنــی )ت225ق( نمایندگان 

یان در هم آمیخته است. او حلقه پیونِد دو شیوه در  که در این میان مدائنی شیوه محّدثین را با اسلوب اخبار هستند 

روش مورخان عرب در قرن ســوم هجری اســت. الدوری همچنین به نقش عالمان لغِت عرب، شاعران و نویسندگان 

یخ تمدن های دیگر نیز اشاره می کند. سهم نوآورانه  یخ عمومی و تار گسترده کردن دایره توجه به تار نهضت شعوبیه در 

یخ اسامی6 به سبب این فرضیه یا فرضیات دیگر فراوان است. یخ نگارش های تار الدوری در تار

کل متن از مترجم است. کرده و واژه اسامی به جای آن در  6. مؤلف از لفظ عربی استفاده 
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2. از کوشــش های روشــی دیگــر الــدوری در ایــن زمینه، تاش برای ارائه نخســتین اشــارات انتقادی پیرامــون انفعال و 

ی باشــد، در برابــر ســلطه گری موجــود و درگیری های  خنثی بــودن مــورخ اســت؛ چــه محــدث، چــه اخبــاری و چــه راو

خشونت آمیز میان فرقه های اسامی و جریانات سیاسی  فلسفی روزگار خود مانند اموی، عباسی، علوی و ... .

گون منابع  گونا کاربســِت انــواع  یخــی نزد عبدالعزیــز الدوری در فزونِی  3. تــاش مهــم دیگــر در بحث از روشــمندِی تار

به ویژه در مقطع دهه های 40 و 50 قرن بیســتم یا به عبارتی نخســتین مرحله شکل گیری تواِن معرفت شناختی اوست. 

یخی اســامی مواد بــاارزش اقتصادی را بیرون  کــه او چگونه از میان کتاب های میراث تار بایســت بــه این نکته رســید 

یخ اجتماعی اقتصادی پرداخته تا خط  که او چگونه به بازســازی ســاختارهای تار کشــیده اســت؟ و بایســت فهمید 

کند. یخ عربی اسامی ترسیم  سیرهای مهم دگرگونی های اجتماعی را در تار

نقش الدوری در این اســتقرا بســیار بکر، نوآورانه و روشــمند اســت؛ کما اینکه در بخش نخســت گوشــه چشــمی بدان 

گون و ســاختن یک  گونا ی از منابع  کــرد: چگونگــی اســتفاده و شــد. از نمودهــای ایــن تــاش می توان از ایــن موارد یاد 

کتاب هــای فقــه و معامــات، سیاســت نامه ها و اندرزنامه هــا و  کتاب هــای خــراج و األمــوال،  یخــی واحــد:  منظــره تار

کتــب جغرافیایی و  خط نگاری هــا، کتاب هــای تراجــم و طبقات، کتاب های فلســفه و کام و فــرق، رحله نگاری ها، 

ی برای بیرون کشــیدن  ُمــُدن، کتاب هــای تجارت و کســب و امور حســبیه و ... . شــاید از جملــه مهم ترین آثاری که و

ی از تجارب االمم  داده های جزئی از این کتاب ها، از ارقام و احصاءات به آنها توجه داشته است، مطالبی است که و

کرده است. کتب دیگر استخراج  ابن مسکویه و نشوار المحاضرة تنوخی و 

یخ نزد  کید بر پیشــگامی عبدالعزیز الدوری در نگارش از دانش تار این موضوع از یک جنبه اســت و از جنبه دیگر با تأ

یخ  یخ نگارش توار یخ نگاری عربی ]اســامی[ و موضوع تار مســلمانان ممکن اســت خواننده پیرو موضوع روش در تار

یخ نگاری  ِیخ تار یکرد مهم در تار اســامی پرسشــی مطرح کند مبنی بر اینکه چرا عبدالعزیز الدوری برای توجه به دو رو

کتاب زیر غافل بوده است: اسامی و قواعد روشی و طریقه اسناد از دو 

یــخ«7 مبّین مضمون آن اســت.  کــه عنــوان آن یعنــی »مصطلــح التار ـ کتــاب اســد رســتم چاپ شــده در ســال 1939م 

یخــی، توضیح و نوع عرضه کردن آنها و مقایســه آن با علم  اســد رســتم در ایــن کتاب بــه نقِد اصول و وصف حقایق تار

کشف رابطه جالب توجه، باورنکردنی و شگفت آور میان  الحدیث پرداخته است. از نظر من اسد رستم نام خود را در 

که محدثان برای غربال کردن احادیث و نقل سلسله اسناد در روایت حدیث  قواعد علم الحدیث از سویی )قواعدی 

یخی کاســیک  برای خود وضع کردند و آن قواعد به »التعدیل و التجریح« معروف هســتند( و قواعِد روش شناســی تار

که اســد رســتم در آن  کتاب  کرده اســت. این  گســتره عربی و جهانی از ســوی دیگر ثبت  جدید به  عنوان پیشــگام در 

کتابی مرجع و کاســیک در زبان عربی تا بــه امروز مطرح  کرده، به  عنــوان  شــباهت ایــن قواعــد را در دو دانش کشــف 

که در سال 1898م در فرانسه به چاپ رسید  کتاب النگلوآ و سینوبوس8 است  کتاب در جایگاهی مانند  است. این 
کرد.9 ی آن را در دهه 1960م به عربی ترجمه  و د. عبدالرحمن بدو

که نسخه انگلیسی آن در سال 1952م و ترجمه  یخ نگاری نزد مسلمانان«  یخ و تار کتاب فرانتس روزنتال، »دانش تار ـ 

عربــی آن بــه دســت صالــح احمد العلی در ســال 1963م بــه چاپ رســید.10 ماحظه می شــود که عبدالعزیــز الدوری 

عنــوان ایــن کتاب را در کتاب شناســی عمومی اثرش می آورد، ولی خواننده پیگیر و دقیق متوجه می شــود که الدوری 

کتاب اطاعی نداشــته اســت. با علم به اینکه مضمون و محتوای موضوعات مطرح شــده  از مضمون و محتوای این 

یخ؛ )بیروت: المکتبة البولیسیة، 1939(. 7. اسد رستم؛ مصطلح التار
8. Langlois-Seignobos.

ی؛ )الکویت: وکالة المطبوعات، 1898(. یخیة؛ ترجمه عبدالرحمن بدو 9. النجلوا و سینوبوس؛ المدخل إلی الدراسات التار
یخ عند المسلمین؛ تعریب صالح احمد العلی؛ )بیروت: مؤسسه الرساله، 1963(. 10. فرانز روزنتال؛ علم التار
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یخ نزد عرب هم پوشانی و تاقی دارد،11 این اثر هم  کتاب درآمدی بر پیدایش علم تار در آن با موضوعات موردتوجه در 

یخ نگاری اســامی، اشــکال خبر،  از لحاظ داده و هم از لحاظ تحلیل به صورِت جدی به عوامل این تکوین، انواع تار

یخ نــگاری، زمینه ها و شــیوه های آنها و غیره پرداخته اســت؛  وقایع نــگاری، اســلوب های نــگارش، عناویــن اصلی تار

کــه باعــث می شــود مــا آرزو کنیــم که ای کاش الــدوری بخشــی از کتاب خویش را به اشــاره یا نظــر، مؤید یا  موضوعــی 

که توجه  کتاب اختصاص می داد. موضوعی  معارض، در مقام مناقشــه یا بحث از ویژگی های متمایز نســبت به این 

کت بوده است؟ کتاب سا که چرا نسبت به نظرات این  ما را به این پرسش جلب می کند 

سوم: زمینه تاریخ اسبابی برای ایدئولوژی و افکار سیاسی
یخ به  عنوان اســبابی برای ایدئولوژی و اندیشــه به دو مرحله متمایز در قرن  می توان با توجه به آثار الدوری در زمینه تار

بیستم قائل شویم: دهه 1960م و دهه 1980 و پس از آن.

یخی«12 به نگارش درآورد: یشه های تار ی سه گانه ای را با عنوان »ر در نیمه نخست دهه 1960م )1960 - 1965( و

یخیه للقومیه العربیه )1960( ـ الجذور التار

یخیه للشعوبیه )1962( ـ الجذور التار

کیه العربیه )1965( یخیه لاشترا ـ الجذور التار

باید نخست میزان احساسات گرایی موجود در دهه 1960م را یادآور شده و از آن به  عنوان مرحله ای مبارزاتی یاد کنیم؛ 

با این ویژگی که وحدت عربی در آن رقم خورد. این موضوع نزد نخبگان و توده های مردم عرب غلبه داشت: احساس 

یخ گذشته است و  گاهی به قطعیت تحقق اهداف در دســترس و اعتقاد عمیق به اینکه تار حماســه، دل مشــغولی و آ

کنون آینده است. ا

یشــه ها«13 در پهنه این مرحله زمانی واقع شــده اســت. نشــانه های ایدئولوژی، سیاســت و  ســه گانه الدوری با عنوان »ر

که مزاج روشــنفکران عرب را عمومًا و به صورت ویژه روشــنفکران قوم گرا را تحت تأثیر  خودمحوری بر آن انطباق یافته 

خود قرار داده بود. ]حال بایست پرسید[ روشنفکر چه نقشی را در میانه این معرکه ایفا می کند؟ و در جایگاه الدوری 

که مورخ چگونه می تواند مبارز نیز باشد؟ این سؤال به ذهن متبادر می شود 

یک« به صورت صریح مانند آنچه وبر پس از شکست  بدون تردید این پرسش در آن هنگام از منظر و شیوه »اپیستمولوژ

آلمان در جنگ جهانی یکم پیرامون دشــواری رابطه بین دانشــمند و سیاســت و تفاوت در حرفه و اخاقیات هر یک 

از آن دو مطرح ســاخت، بیان نمی شــد. همچنین با روشــی که جامعه شــناس فرانســوی پیر بوردیو در اواخر قرن بیستم 

کرد، تطابق نداشت. کادمی و مبارزه مطرح  پیرامون رابطه آ

گاهانه یا  یخــی، آ یخ یا به تعبیر روشــن تر بــرای زمان تار کــه فرهنــگ عمومی در فهــم مردم آن زمــان از تار گمــان می کنــم 

کنــش هژمون ســازی ایدئولوژی های غالب  کــه غالبًا با  کنون نیز دارد -  گاه، تأثیــری بســزا داشــت - و چه بســا ا ناخــودآ

و گران ســنگ حاصــل نمی شــود و پاره هــای آنهــا به  عنوان حقایقی به شــمار می آیند که بر هر مرحلــه و در هر زمان قابل 

انطباق هستند.

برخی از تعبیرات این فرهنگ را ذکر می کنم:

یخــی را در  یشــه هایی در گذشــته دارد. ایــن بــاور برخــی اوقــات حقیقت تار کنــون ر • بــاور بــه اینکــه هــر پدیــداری در ا

یخ عند العرب. 11. الدوری، بحث فی نشأة علم التار
یخیه للشــعوبیه )بیــروت: دار الطلیعــه، 1962(، و  ر التار یخیــه لالشــتراکیه العربیــه )بغداد: مطبعــة العانــی، 1965(؛ الجذو ر التار 12. عبدالعزیــز الــدوری؛ الجــذو

یخیه للقومیه العربیه، سلسله الدراسات القومیه )بیروت: دارالعلم للمایین، 1960(. ر التار الجذو
13 . الجذور.
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حالت هــای اســتمرار و پیوســتگی حافظــه جمعــی در بازتولیــد صورت های آن به ویژه نــزد گروه های قومی یــا دینی که 

که جامعه بازی دارند و  یخی ای  دارای جامعه بســته ای هســتند، در بر می گیرد، اما در جایگاه ملت ها و امت های تار

یخ  گذشته، در دانش نوین تار کنون از خال  یخی از خود انعطاف نشان می دهند، این نگرش به ا در برابر تحوالت تار

که تغییرات و دگرگونی ها را می کاود - نوعًا به زمان پریشی14 می انجامد. - به  مثابه دانشی 

کتب میراث  یخی جمعی )که بســیاری از  که حافظه تار • همچنین از تعبیرات این فرهنگ، باور به این نکته اســت 
یخ فعلیت یافته است، در حالی  که خاطره جمعی از مقوالت روان شناختی  اسامی در این مقوله می گنجد( همان تار

یخ بــه  مثابه دانش یا کوششــی موّثق و  و برخــی اوقــات نیــز بــر پایه وهم و اســطوره یا زمان پریشــی اســت. در زمانی که تار

نقادانه و به  مثابه معرفتی تحقق یافته، مستلزم فاصله  گرفتن از این خاطره و یادکرد، نقد گفتمان آن و عقانی نگریستن 

به اسطوره های آن است.

یخی اســت. این  یخــی( باور بــه حتمیــت و جبر تار • از تعبیــرات ایــن فرهنــگ همچنیــن )دربــاره فهــم آن از زمــاِن تار
یخــی - ماننــد آنچه مــّد نظر مارکسیست هاســت - یا جبرگرایــی جغرافیایــی و تکوین یافتن  حتمیــِت ماده گرایانــه تار

یشــه ها« در گذشــته  کــه بر این باورنــد که »مبانی« یا »ر جبرگرایــی فرهنگــی اســت. ایــن جایگاه موضع کســانی اســت 

فرهنگ، جوالنگاهی برای حرکت به سوی حرکت و پیشرفت یا ]برعکس، یادآور[ دشواری های آن است.

یشــه ها« نگاشــته شــده اند، ترکیبی از ایــن باورها  فرضیــه مــن بــر ایــن پایه اســت که در آثار الــدوری که تحت عنوان »ر

یــخ و بنیادگرایــی فرهنگی قومی در نگــرش پدیدارهای  و اندیشــه ها غالــب اســت: هم پوشــانِی قــوی میان خاطره و تار

نویــن اجتماعــی؛ آن چنان کــه دربــاره قوم گرایی عربی به عنــوان نمونه ای از یک ایده مدرن و جدید شــاهد آن هســتیم: 

یخ  یشه هایی در تار که برای سوسیالیسم شاهد ترسیم کردن ر یشه هایی در قوم گرایی فرهنگی عربی کهن و نیز جایی  ر

یشه ها و پیشینیان ایشان  کنونی می بینیم، ر که معارضان و مخالفان وحدت عربی را در زمانه  عربی هستیم و جایی 

را در ]نهضــت[ شــعوبیه درمی یابیــم. مشــاهده می کنیــم که شــعوبیه همچنــان موجود اســت »و شــعوبیه هنگامی که 

یکردها و شیوه های اساسی اش  کنش گری را ندارد، ولی رو پنهان است، بسترهای مناسب برای پیونددادن جنبش و 
همچنان باقی هستند«.15

گر بر مســیر خطوط اصلی بین گذشــته و حال باشــد، بخشــی از فرهنگ مرحله ای  ایــن بــاور بــه انطبــاق زمانی، حتی ا

یخ اســت؛ آن چنــان  که او را  - تعبیــری از مــزاج انســان در جــذب مراحــل خاطــره جمعی - و توهم جســتجوگری در تار

یخی به مثابه ابزار یاری رسان اوست. گرفته و دانش تار جذابیت مبارزه برای هدف فرا

بر اساس این موارد من مایل هستم او را در زمینه مسئله معرفت شناختی یا در باب مناقشه دشواری رابطه میان دانش 

یخ و کارکرد آن قرار دهم، نه در باب کشــمکش ایدئولوژی -  سیاســت از  و سیاســت و در باب اپیســتمولوژی دانش تار

کنون عبدالعزیز  یشه ها« نگاشت، اما ا که عبدالعزیز الدوری سه گانه اش را با عنوان »ر دیروز یا در دهه 1960م هنگامی 

الدوری - خدایش بیامرزاد - از این رقابت و کشمکش کناره گرفت و وارد مرحله معرفت شناسی جدیدی شد که این 
گاهی تجلی یافت.16 یخی امت عرب: پژوهشی درباره هویت و آ کتاب تکوین تار تغییر مسیر در 

که الدوری در سال های گذشته ]پیش از چاپ  کتاب در سال 1984م به چاپ رسید. این موضوع نشان می دهد  این 

این کتاب[ به موضوعاتی در زمینه تاریخ اندیشه سیاسی عرب مشغول بوده است تا به بازسازی نگرش تاریخی تکوینی 

و تطوری بر این مبنا بپردازد. وی از نشانه های پیوستگی و استمرار در اندیشه مفهوم امت نزد عرب ها بحث می کند. 

14. Anachronism.

یخیة للشعوبیة، ص 97. ر التار 15. الدوری، الجذو
یة و الوعی؛ )بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه، 1984(. یخی لألمه العربیه: دراسة فی الهو ین التار 16. عبدالعزیز الدوری؛ التکو
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ی در نشســت روابط عربی   ایرانی در ســال 1995م این گونه ســخن  برای  مثال الدوری به موضوع شــعوبیه بازمی گردد. و

می گوید: 

اینجــا مناقشــه ای ادبــی فرهنگــی بین کارگــزاران فرهنگ عربی اســالمی )از عرب و ایرانــی( و گروهی 

کنند وجود دارد.  که می خواستند میراث ساسانیان در انسان گرایی و در اداره و حکومت )...( زنده 

و می افزاید: 

کیــد بــر خــود و  کــه برخــی از آنــان در جهــت احیــای میراثشــان، بــرای تأ ر از نظــر نیســت  غریــب و دو

بزرگداشــت خود، به برتری های گذشــته و اخذ جایگاهی مبتنی بر وضعیت رونق و شــکوفایی، خود 
را این گونه نشان دهند.17

که آن موفقیت مهم تری برای نشــان دادن تطور  یخی لألمة العربیه باقی مانده اســت  در ایــن میــان کتاب التکوین التار

کید  یادی از منابع عربی بر این نکته تأ کید فراوان و نیز تکیه بر تعداد ز که با تأ یخ است؛ جایی  ایده امت عربی در تار

یجی بر اساس زبان رشد یافت. همچنین این قاعده وابسته به عربیت و بر اساس  که ایده امت به صورت تدر می شود 

رابطه میان عرب  ها بود. همچنین فرهنگ عربی متشــکل در طول ادوار اســامی محتوای این گســتردگی را )یا عروبه( 

شکل داد.

 ایــن یعنــی از البــه الی فرضیه الدوری که مبتنی بر گشــت وگذار طوالنی اش در منابع عربی اســت آشــکار می شــود که 

یادی بر فعالیت »تعریــب« تکیه دارد. همانا هویت عربی، فرهنگی اســت و نه نژادی یا  تکویــن امــت عربــی به میزان ز

گــر این گونه بود، نبوِد ایــن مورد اخیر فضای قابل توجهــی را در ادبیات  وابســتگی نســب به خاندان ها مطرح نیســت و ا

یخــی قبیلــه ای بــه خــود اختصاص می داد، مگر اینکه آن عامــل غالبی بر فرهنگ عربی و میراث آن نباشــد. حجم  تار

کاهش یافت. در اینجا ماحظه می شود  گشوده تر و فراخ تر  وابستگی قبیله ای برای مصلحِت فرهنِگ انسانِی اسامِی 

یخی جهان اســام و دو خط ســیری که آن را شناســایی می کند، تمایــز می گذارد: خط  کــه الــدوری بیــن جغرافیای تار

ســیر تعریب زبانی فرهنگی شــامِل مناطق دارای زمینه ها، توانمندی ها و قابلیت ها برای تعریب اســت و آن مناطقی 

کــه تبدیل به »ســرزمین های عربی« شــدند که بر مفهوم امــت در معنای تراثی آن )یا هویــت فرهنگی عربی18(  هســتند 

که به سبب نفوذ و  که در ]بخش هایی از[ جغرافیای جهان اسام  منطبق است. خط سیر دیگر، اسامی سازی است 

رســوخ ســخت واژگان و زبان ها و فرهنگ های اصیل در برخی مناطق آن مانند ایران و کشــورهای آسیایی دیگر عرب 

کرد. گذر  نشدند 

یخی تطوری را برای مقدمات تعریب و اسباب آن و عوامل اثرگذار در آن و در طول پژوهش  در اینجا الدوری فهمی تار

موثق خود عرضه می دارد و مهم ترین این عوامل عبارت اند از:

• حرکت تجارت و تاجران و تأمین امنیت و مراقبت از راه های ارتباطی
• تأسیس شهرها، بازارها و رابطه مناطق روستایی با شهرها

که  • مهاجرت های فراوان عرب ها برای سکونت و در پی آن جنگ و مناسبات قبیله ای و استقرار آنان در شهرهایی 
به آنها مهاجرت صورت می گرفت.

کید می کند و آن این  پیش از اینها و در همین سیاق )قالب تعریب( الدوری بر عامِل تاریخی زبانی و فرهنگی مهمی تأ

که محتوای خود را در زبان  کنعانی و سریانی( این قابلیت را داشتند  که زبان های سامی قدیم )از آرامی،  نکته است 

کنند. گذار  که با این زبان ها هم خانواده یا دارای ریشه واحد است وا عربی بریزند یا اینکه جایگاه خود را به زبان عربی 

تجاهات الراهنه و آفاق المســتقبل: بحوث و مناقشــات الندوه الفکریه التی نظمها مرکز دراســات  17. عبدالعزیز الدوری ]و آخرون[؛ العالقات العربیه ـ اإلیرانیه: اال
الوحده العربیه بالتعاون مع جامعه قطر )بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه، 1996(، ص 49 -50.

18. عروبة.
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یخی لألمة العربیه پیش فرض ها و اندیشــه های بســیاری به چشم می خورند. این مجال اندک  کتاب التکوین التار در 

که  که به ارائه و نقد و بررسی آنها پرداخت. در اینجا به ذکِر تعدادی از این مسائل مفهومی  نیز این فرصت را نمی دهد 

یخی عربی طرح می شــود بســنده می کنم. الــدوری آنها را تحت عناوین هویت و وابســتگی و مفهوم  در آنهــا تجربــه تار

یخ و علوم  اّمت عربی بررســی می کند و آن مفاهیم افق گســترده و گشــوده ای را برای پژوهش های بیشتر در مباحث تار

انسانی و جامعه باز می کند.

از این گونه مسائل یاد می کنم:

یخــی عربــی، آن گونــه که الدوری مورد پژوهــش قرار می دهد، به ارتبــاط مفهوم امت عربی بــا دولتی واحد  1. تجربــه تار

کار می برند،  که برخی در ادبیات قوم گرایانه عربی آن را به  اشاره نمی کند. از اینجا تمایز آن با مفهوم »دولت - ملت«19 

خود را نمایان می کند. در تکمیل این نگرش، پرسشی را پیرامون درستی ترجمه »ناسیون«20 به اّمت و »ناسیونالیسم«21 

که این اشــکال یک اشــکال زبانی و لغوی  کید بر این نکته  به ملی گرایی و »ناســیونالیته«22 به ملیت درمی اندازم. با تأ

گاهی بخشــی و  نیســت، بلکــه ایــن ایــراد در فرهنگ سیاســی معاصر عرب اســت که منجــر به پیچیدگــی و ابهام در آ

که  مرزبندی مراتب هویت و وابســتگی بین وابســتگی به دولت، هم میهن و امت شــده اســت. شــاید صحیح تر باشد 

بــه اصطاحــات »وطــن«، »میهنی، وطنــی« و »هم میهن« یا »هویت وطنــی« کما اینکه نویســندگان اصاح گرای عرب 
ی و دیگران این گونه تشخیص داد ه اند، تکیه شود.23 در ابتدا در نیمه قرن نوزدهم، مانند پطرس البستانی و طهطاو

که الدوری در واقع تعدادی از دولت ها و موجودیت های سیاســی  یخی عربی به این نکته اشــاره می کند  2. تجربه تار

در داخل امت اســامی )امارت ها و ســلطنت ها( را معرفی کرده و از زبان و فرهنگ عربی به عنوان ســتون شــکل گیری 

ی این وحدت منوط به وحــدت دولت یا دولت واحد  و مانــدگاری وحــدت امــت عربــی یاد می کند. بنابراین از نظــر و

یــخ اقتصــادی از جهــت بررســی وجــود نوعــی وحدت اقتصــادی در  نیســت. از جهــت دیگــر، پژوهــش الــدوری در تار

کاالهــا، اموال، بازارها و راه های ارتباطی نیز ســودمند اســت. ایــن موضوع جدایی  نظــام پولــی، دادوســتد، جابجایی 

یاد موجودیت های سیاسی جدید به شکل  جالب توجه و تعجب برانگیزی را در دوران جدید مطرح نمی کند: تعداد ز

»میهن گرایی« یا دولت های میهنی مانند پیوستگی و استمرار از این وحدت اقتصادی که وجود آن را در دوران سلطه 

)ممالیک و عثمانی ها برای مثال( ماحظه می کنیم، مراقبت نمی کند.

یخــی عربــی بر اســاس پژوهش الدوری، فقــط ناظر بر تعّدد دولت هــا در چارچوب امت عربــی و یا دارای  3. تجربــه تار

مضمون زبانی و فرهنگی نیســت. همچنین در واقع وجود »امت اســامِی« دارای جنبه دینی منوط به اقتضای وجود 

دولــت اســامی واحــد در تطابق با جهان اســام نیســت. بــر پایه همین فهــم، مفهوم »امــت« در پژوهش الــدوری برای 

گر این تعبیر درســت باشــد، با مســامحه به تصور »امت« مترادف  میراث عربی اســامی انعطاف پذیری پیدا می کند. ا

که بر پایه وابســتگی ها و یا پیمان های متعدد، زبانی فرهنگی، جغرافیایی   محیطی )مفهوم  گروه و جماعتی  با معنی 

که بزرگ و کوچک می شــود اشــاره دارد. این مســئله راه را برای مناقشــه ای گســترده درباره  األمصــار در تــراث( و دینــی 

شریعت و مشروعیت دولت های ملی عربی جدید می گشاید؛ جایی که شایسته است از این شرع و مشروعیت، نه در 

یســت مشــترک در چارچوب جغرافیایی  که پایه آن اراده بر ز یخ، بلکه در واقعیت قرارداد اجتماعی  گذشــته و نه در تار

 انسانی معینی است بررسی شود.

19. State- Nation.

20. Nation.

21. Nationalisme.

22. Nationalite.

یــات فائضه؛ مواطنه منقوصــه: فی تهافت خطاب حــوار الحضارات و صدامهــا عربیًا هویات فائضــة و مواطنه منقوصه؛  کوثرانی؛ هو 23. مقایســه شــود بــا: وجیــه 
کوشیدیم. گسترده تر  گونه ای  که در پژوهش درباره این مسئله به  )بیروت: دارالطلیعه، 1996( جایی 
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هر قدر دولت های ملی جدید عربی در اثر نیازهای اســتراتژیک و اساســی ُپرشــمار شــوند، ]همچنان[ زیر سایه این دو 

یخ اســتمرار یافته، ولی نیازمند بــه تجدید و تعمیق در گذر  وحــدت قــرار دارنــد: وحــدت زبانی فرهنگی که در طول تار

نهادهای فرهنگی جدید اســت. وحدت اقتصادی که در دوره های دولت های پادشــاهی )قدیم( موجود بوده اســت، 

ولی با تعدد دولت های ملی گسســته شــد و این مســئله مهم و خطیر از مهم ترین مسئله هایی شد که عقل استراتژیک 

عربی با آن روبرو می شود.

یخ عربی اثرگذار اســت، به ابتــدای کارهای الدوری  در اینجــا بــا ایــن پرســش ها که بر حوزه پژوهــش درباره امت در تار

یخ اقتصادی و اجتماعی را با دورنمایی گســترده، مورد بحث و بررســی  کــه موضوعات تار در دهــه 1940م - هنگامــی 

کامل کــردن آن  کــه امــروز اهمیــت معرفت شناســی و ارائــه راهبــردی بــزرگ بــرای  قــرار می دهــد - بازمی گردیــم؛ جایــی 

و عمق بخشــیدن بــه بحــث و بررســی آن، در ضمــن مســئله توســعه عربــی و نهضت هــای عربــی و مشــکات آن دو را 

یخ  که آیا این مشــکات در داخــل فرهنگ و تار درمی یابیــم. همچنین پرسشــی صریح با این مضمون مطرح می شــود 

عربی، بعد از اینکه نقش اســتعمار در این بن بســِت پژوهشــی و تحلیلی ُپررنگ و کل مســئولیت آن بر ما تحمیل شد، 

یخ اقتصادی و اجتماعی که عبدالعزیز الدوری آن را آغاز کرد، به تحلیِل مفهومی دستاوردهای  رخ داده اند؟ ]فهم[ تار

کرد. ســمیر امین  کتابش »اســام و ســرمایه داری«24 آغاز  کســیم رودنســون در  ی[ نیاز دارد. این اقدام را ما ]پژوهشــی و

در آثــار متعــددش و از نقطه نظــر پیرامــون، مرکــز و شــیوه تولید بر پایــه خراج و تعــداد اندکی از مورخــان و اقتصاددانان و 

جامعه شناســان عــرب ایــن کار را دنبــال کردنــد، اما این اقدامی اســت که انتظار مــی رود ادامه یابد و نیازمند کســانی 

که با ذهنیت و روشمندی جدیدی بدان اشتغال ورزند. است 

24. مکسیم رودنسون؛ اإلسام و الرأسمالیه؛ ترجمه و تحقیق نزیة الحکی؛ )بیروت: دارالطلیعه، 1968(.


