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شهــای او در خصــوص شرقشناســی و
نگاشــته ،بــه بررســی آثــار و تال 
بررســی گســترده وی از تاریخ تمدن اســامی پرداخته اســت و نگاه بلند
وی در زمینــه تار یــخ و تمــدن را نهفتــه در نگرشهــای بنیادیــن انســانی
ایــن محقــق بــزرگ میدانــد .هاجســون در کتــاب ســه جلــدی خویش با
عنوان اعجــاز اســام 3 ،به توصیــف کلــی تار یــخ تمــدن اســام پرداخته
اســت .در ایــن کتــاب بــرای بررســی تار یــخ تمــدن اســام ،سلســلهای از
حوادث و وقایع تمدن اســامی را در قالب تاریخ جهانی در کنار هم قرار
داده و بــدون تردیــد خطــوط مقــدم فرهنگــی را درنوردیده و بــرای توجه بر
منابع خویش ،تاریخ تطبیقی را در حوزه شناختهشدهای با دیدگاههای
رویدادنگارانــه تاریخــی و تصدیــق کامــل ســنت به کار برده اســت (ص
 )28-27و البتــه ماننــد بســیاری از نویســندگان آثار وی نیــز نقدهایی را
1. Andrew Christie Hess
2. Marshall G. S. Hodgson
3. The Venture of Islam
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از جمله نکاتــی که در این
مقاله حائز اهمیت اســت،
چگونگی هماهنگشــدن
علما بــا دولتمردان و حتی
پذیرفتــن برخــی احکام
سیاسی از سوی آنان است
و اینکه چگونه علما با وجود
تعارضــات فرهنگــی بین
خــود هم در ایــن مقوالت
متحد و همپیمان شدهاند.

دیگــرناگشتهها

به ســوی خــود جذب کرده اســت .از

فاطمیــان پرداختــه و توضیــح بیشــتر را ضــروری نمیدانــد .همچنین به

جملــه بهتریــن نقدهایــی کــه به وی

نهــای یازدهــم تــا پانزدهــم کــه همزمــان بــا قدرتگرفتــن ترکها،
دوره قر 

وارد شــده ،مقایســه رنســانس بــا اوج

مغولها ،صلیبیها و اعراب و بربرهای بیابان بوده نیز اشــاره کرده است

فرهنگــی تمــدن چینــی و اســامی

و در قســمتهای مختلفــی بــه بررســی تطبیقی آنهــا نیز پرداختــه و برای

است( .ص )28

بیشــتر روشنشــدن آن به ذکر ترجمۀ ادوارد براون از نوشــتههای ابن اثیر از

امــا از ســویی نیــز الزم نمیدانــد کــه

آن دوران خونین بسنده کرده است( .ص)30

تمدن اسالمی را تحت الشعاع تمدن

در همین زمان اســت که دولتهای اســامی با جذب نیروهای خارجی

اولیــه اروپــا بدانــد و بــرای اثبــات این

بــه گســترش مرزهای خــود پرداختهاند و بــه این نکته توجــه نکردهاند که

مدعا اظهــار میدارد کــه عثمانیها،

ایــن امــر تبعــات سیاســی نامطلو بــی بــه همــراه خواهــد داشــت .در ایــن

صفویهــا و مغــول مشــابه زمانــی که

خصــوص ابــن خلــدون که در رابطه بــا تفکیک جامعه شــهری از جامعه

تمــدن اروپایی شــکل نوینــی به خود

بادیهنشــین بهتفصیــل ســخن گفته ،به بــی ثباتی جامعه شــهری منطقه

گرفته بوده ،برای قلمرو خویش درجه

شمال آفریقا هم اشاراتی داشته است( .ص)30

باالیــی از نظــم و ســعادت را به وجود
آورده بودهاند( .ص )28

از ســویی بــه دلیــل فقــدان منابع کافــی ،اطالعــات ز یــادی در خصوص
تحوالت قرون میانه در تمدن اســامی وجــود ندارد .هر چند عثمانیها،

در این مقاله به بررســی سلســله وقایع تاریخی اســام پرداخته شــده و از

یهــا و مغولهــا تا حدی به دفاع از مرزهــا پرداخته ،در برقراری نظم
صفو 

زمــان پیامبــر اســام و خلفــا تــا دوران حکمرانــی بنــی امیه و بنــی عباس

موفق بوده و توانسته بودند ثباتی نسبی در جامعه پدید آورند.

نکاتــی مطرح شــده اســت .به زعم نویســنده هیــچ گونه تعمیــم منفی در
مورد سیاســت زمان پیامبر اســام وجود ندارد .نویســنده عقیده دارد که
بر اســاس ســنت ،پیامبر و دو خلیفه نخســت پس از ایشــان به الگوهای
خداونــد بــرای حکمرانــی وفــادار بودهانــد و شکســت در پاسداشــت
ارزشهای جامعه اسالمی پس از بهخالفترسیدن خلیفه سوم به وجود
آمــده اســت .عثمان در اواســط قــرن هفتم روی کار آمــده که جنگهای
داخلی در آن زمان نمود پیدا کرده و بحث نمو شــیعیان نیز در این زمان

  در قســمت دیگــر مقالــه با اشــاره دو بــاره بــه دوران طالیی اســام در قرن
ششــم میالدی و حکومت در مدینه ،به ســاختار فکری و سیاســی اسالم
میپــردازد و در رونــد پیــش روی فرایند رشــد جامعه اســامی ،تحولی که
یشــدن و گرایش به ســمت فنآوری شــده نیز به عنوان
منجر به اجتماع 
ابــزاری بــرای مشروعیتبخشــیدن بــه حکومــت امو یــان در نــگاه طبقــه
باسواد یاد شده است.

بــوده اســت و پــس از آن ،خالفت با وجود افــرادی از خاندان ابوســفیان و

از جملــه نکاتــی کــه در ایــن مقالــه حائــز اهمیــت اســت ،چگونگــی

بنی امیه و با اتکا بر ساختار قبیلهای شکل گرفته است( .ص)29

هماهنگشدن علما با دولتمردان و حتی پذیرفتن برخی احکام سیاسی

در این مقاله از مروانیان نیز نام برده شده و پس از آن به بنی عباس اشاره
شــده کــه نهاد قــدرت را شــکل دادهاند و ســعی داشــتهاند تــا حا کمیت
مشروع سیاسی ایجاد کنند که البته بعدها به دلیل خصومتهای کهن
قبیلــهای و همچنیــن عــدم پیوســتگی رهبرانشــان منجــر به افــول و زوال
شده است.
بــا شــروع قــرن نهــم فقر منابــع سیاســی عباســیان را وادار به اتــکا به ارتش
بــردگان 4نمــود و در نهایــت عواملی چون خشــونت و رفتارهای غیرمدنی
جنــگاوران و شــکاف بزرگــی که در دولتمــردان بوجود آمده بــود ،منجر به
سقوط سلسله عباسیان شد.

از سوی آنان است و اینکه چگونه علما با وجود تعارضات فرهنگی بین
خود هم در این مقوالت متحد و همپیمان شــدهاند( .ص )32-31و در
نتیجــه تنهــا در همین اواخر بوده که پژوهشــگران به شناســایی و تحلیل
گروه سومی از نقدها دست پیدا کردند و آن هم روشناندیشان خاورمیانه
بودند که از این طریق بتوانند پاسخ سؤاالت خود را بیابند.
نویســنده در ایــن مقالــه دوران فاجعهبــار مر بــوط بــه پس از قــرن یازدهم و
دوازدهــم و تهاجــم بــه خاورمیانــه توســط قبیلههای چادرنشــین آســیای
مرکــزی از جملــه ترکها ،مغولها و به طور کلی قبیلهنشــینها میپردازد
و در ادامــه ضمــن عذرخواهــی از مورخان اســپانیایی و دنیای نوین ،این
افسانه را افسانه سیاه تاریخ اسالمی مینامد و از نظر تاریخی استداللش

نگارنــده مقالــه در ایــن خصــوص بــه تفصیــل بیشــتر نپرداختــه و بــه ذکر
مختصــری دربــارۀ دوران پــس از ایــن مرحلــه ،از جملــه قدرتگرفتــن
4. slave armies.
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را به تهاجم ترکی  -مغولی معطوف میدارد( .ص )32
البته این نکته حائز اهمیت اســت که شــواهد کافی دربارۀ تأثیر ویرانگر
قبیلهنشــینان بر جامعه ســاکن در بین قرون یازدهم تا پانزدهم وجود دارد
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و ابــن خلــدون نیــز مدتها قبــل توجهها را بــه قبایل و رابطه آنهــا با نظام

بــرای بهســازی تمدن زخمی خود بگیرد .از افــق دید تویین بی که به این

سیاســی جلــب کــرده بوده اســت .در این قســمت نگارنده مقالــه به ابن

قضایــا بنگریم ،حاکمان مســلمان با چالشهای ســالهای میانه (قرون

خلدون نیز پرداخته و از خواننده میخواهد به راهنماییهای وی دربارۀ

وسطی) خویش روبرو بودهاند که اگر چنین مسئلهای به طور جدی مورد

تاریخ جهان اســام و تقبیحی از خشــونت قبیلهای که منجر به شکایت

بحث باشــد ،الزم اســت موفقیت سیاســی و هر آنچه بر آن تأثیر گذاشته

علیه ســاختار سیاســی تمدن اسالمی شده توجه کند ،ولی بار دیگر این

ارزیابی شود.

مسئله را مطرح میکند که اگر نظام سیاسی تا این حد خشن و نامشروع
بوده ،چرا برای مدت بسیار طوالنی طول کشیده است؟ (ص )32

از طرفــی بــا شــروع قــرن پانزدهــم ،مغولهــا از خاورمیانــه عقبنشــینی
کهــا جذب جامعه
یهــا گریختهانــد و افــزون بر اینکه تر 
کردهانــد ،صلیب 

قبیلهگرایی 5و ساختار سیاسی

جدیــد شــدهاند ،تعــداد ز یــادی از مســیحیان ارتدوکــس کــه در جوامــع

در صورتی که قصد بررســی وقایع مربوط به ســاختار سیاســی دورانی که

اســامی حضــور داشــتهاند نیــز اســام را پذیرفتــه بودهانــد و همچنین در

قبیلهگرایــی در اوج خود بوده داشــته باشــیم ،درک موقعیتهای حیاتی

طــول چهار قرن تغییر ،تمدن اســامی دگرگونیهایی را برای توازن درونی

قبیلهگرایی در تاریخ اســامی بســیار مهم اســت و باید به آن توجه کافی

و وحــدت امپراطــوری عثمانی ،صفــوی و دوران مغولها مشــاهده کرده

شود .به همین دلیل در این قسمت از مقاله ،نگارنده به تبیین چگونگی

است.

عملکرد قبایل پرداخته و گاه از خصومت برخی نویسندگان در مخدوش
جلــوهدادن چهره واقعی آنها در آن زمان ســخن به زبان آورده و در نهایت
به نفوذ و تأثیری که همین قبایل بر ساختار سیاسی زمان خود داشتهاند
اشــاره کرده اســت( .ص  )33در قســمتی دیگر به خاستگاه جغرافیایی
و نــوع آب و هــوا و مســائل مربوط بــه آن پرداخته و ارتباط نظام و ســاختار
سیاسی با آن را تشریح کرده ،به تبع آن در حوزههای کشاورزی و تجاری
نیــز مباحثــی مطــرح نمــوده و در جایــی به این نتیجه رســیده کــه امویان
موفــق بــه ایجاد ســاختاری اجتماعی شــدهاند کــه آن را بیتأثیر از فالت
ایران و ادغام در تجربیات آن سرزمین نمیداند که این امر خود به ایجاد
تمدنی جدید انجامیده و در نهایت به ســاختار جدید شهری و متفاوت
از گذشتۀ قبیلهنشینی امویان تبدیل شده است( .ص)34

شــاید بتــوان یکــی از دالیــل موفقیــت برو نرفــت از ایــن عصـ ِـر تهاجــم در

آســیای مرکــزی را توانایی رهبران حکومت و جامعه را در حل مشــکالت
خود با وجود همه چالشهای سیاســی و اجتماعی تاریخ اســامی اولیه
دانســت .بــا اینهمــه تفاســیر گفت هشــده ،تمدن اســامی قــرون میانه به
مورخینــی چــون ابــن خلدون افــق دیدی گســتردهتر برای بررســی پویایی
زندگــی عشــایری ،شــهری ،دینی و تشــکیل دولــت داده بوده اســت و در
مباحث ابن خلدون به این نکته پی میبریم که صعود و افول سلسلهها
در تاریــخ اســامی ،در عــدم ناســازگاری بین زندگی در دشــت و بیابان و
شهرها نهفته است.
تهــای جوامع بدوی و
در ایــن مقالــه به تشــریح نگاه ابن خلدون به تفاو 

بدیــن ترتیــب نظم سیاســی تحت حکمرانــی خلفا به نوعی آشــتی میان
«سلســله مراتــب کهن ســازماندهی شــده» و «ســاختار جامعــه طبقاتی
کشــاورزی» انجامیــده و در کل میتــوان گفــت آنچــه تمــدن اســامی بــه
فرهنــگ خــود جــذب کــرده اســت ،خط مشــیهای سیاســی جداشــده

شــهری و چگونگــی شــکلگیری دولت با توجه بــه قابلیتهای این گروه
پرداختــه شــده اســت و از اینکــه ابن خلــدون بهخوبی توانســته به شــرح
تحلیلی تاریخ سیاسی اسالمی بپردازد تجلیل و تصویر خلدونی تشکیل
حکومت نیز از زوایای مختلف بررسی شده است (ص )35

جهــان قبیلــهای بــوده و نظــمدادن بــه نظامهــای اجتماعــی در خــال

تهــای منفی نســبت به ایــن دوره
یکــی از عوامــل بــه وجودآمــدن قضاو 

تهدیدهای خارجی و مشروعیتبخشــیدن به ساختار سیاسی اسالمی،

تاریخ سیاســی اسالم ،جایگاه ارتش بردگان بوده است که پس از جذب

یکــی از دغدغــه مهــم بوده کــه از زمان به قدرت رســیدن اســام تا دوران

و همگونــی آنــان در جامعه اســامی از جایــگاه و قدرت نســبی برخوردار

عباســیان مقولــهای در اولویــت بــوده اســت .ایــن مقالــه نیــز اشــارهای به

بودهانــد .ایــن موضــوع را در دوره تار یــخ حکومت عباســیان و چگونگی

ســاختارهای قبیلــهای زمانهــای مختلــف بــا تناســب ســاختارهای

یتــوان مشــاهد کــرد کــه چگونه
مشــروعیت حکمرانــی آنــان بهوضــوح م 

سیاســی از زمان خوارج تا فاطمیان مصر اشاره شده و بررسی اجمالی در
ِ

بردگانــی از مناطق مختلف در قالــب ارتش بردگان کارکردهای متفاوت

این خصوص انجام شده است.

همچنیــن هولنا کترین چالش ســاختار سیاســی تمدن اســامی پس از
ظهــور جامعه صنعتــی ،بین قرن یازدهــم و پانزدهم اتفاق افتاده اســت و
در همین حین توانسته بهرههایی از وجود فالت ایران ،ترکها و مغولها
5. Tribalism.
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از جملــه استفاد هشــدن علیه مخالفــان داخلی و خارجی داشــتهاند که
در ایــن مقالــه در بخشهای مختلف به این حضور اشــاره شــده و حتی
نقــش آنهــا از زمــان مأمون عباســی تــا عبدلعزیز بن ســعود در قرن بیســتم
و همچنیــن دوره پــس از شــاه اســماعیل صفوی بــه بعد نیز آورده شــده و
بــه تأثیــر ایــن نیروهای انســانی در چگونگــی شــکلگیری تدریجی تمدن
اسالمی و ساختار سیاسی دورههای مختلف پرداخته شده است.
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دیگــرناگشتهها
شــده اســت .در این خصوص بــا توجه به بافت مباحــث معاصر ،به نظر
تهــای اصلی و ناب اســت کــه میتوان از
میرســد آثــار وی یکــی از قرائ 
طریق آن به تحلیل جامعی از تمدن دســت یافت و همچنین بازســازی
مجدد سبک وی در قالب ارتباط میان ابعاد دینی ،سیاسی و اقتصادی
شــرایط انســانی با توجه به واژههای کلیدی که وی در آثارش به کار برده،

 .2تمدن و تشکیل دولت در حوزه
اسالم :بازخوانی ابن خلدون

از مناســبترین روشهای بررسی این مســئله است .در آثار ابن خلدون
به واژههای مختلفی بر میخوریم که در این بین مفهوم کلیدی «عمران»

Johann P. Arnason and Georg Stauth
CIVILIZATION AND STATE FORMATION IN THE
¯ISLAMIC CONTEXT: RE-READING IBN KHALDU
N Thesis Eleven 2004 76: 29.

برای این سلسله از تفسیر بسیار حیاتی است( .ص )30
ارتباط خاص میان تشکیل دولت و مفاهیم بسیطتر فرایندهای تمدنی،
مرکزیترین محور موضوعات وی را تشــکیل میدهد .این رویکرد تمدنی
درســت در تضــاد بــا یکی از مؤثرترین تفاســیر غربی اخیر اســت که توســط

ابــن مقاله توســط ژوهان پی آرناســون 6پروفســور جامعهشــناس دانشــگاه

ارنســت گلنر ارئه شــده اســت کــه تحلیلهای ابــن خلدون را بــه واژههای

9

کارکردگرایانــه ترجمه کــرده و محدودیتهای تاریخــی و تمدنی موجود در

نوشته شده است .یکی از معروفترین آثار آرناسون کتاب تمدن در نزاع
است که در سال  2003منتشر شده است .از استاث که مدیر برنامههای
«فرهنــگ اســامی و جامعــه مدرن» 11در «موسســه مطالعات پیشــرفته در
علوم اسالمی» در اسن 12بوده نیز موارد زیادی در خصوص جامعهشناسی
جهان اسالم و در مورد تفسیر غربی از اسالم به چاپ رسیده است و یکی
از مؤلفین کتاب رقص نیچه 13از انتشــارات آ کســفورد بوده است .این دو
نویسنده در نگارش مقاله خود به جزئیاتی از زندگی ابن خلدون پرداخته
و در این خصوص ,هم از آثار وی استفاده کردهاند و هم از آثار مستشرقانی
19
چون گلنر14،ایسنســتاد 15،بارفیلد 16،ال کوســت 17،الپیدوس 18،لوئیس،
اورتگا 20،روثون 21و تویین بی 22بهره جستهاند( .ص)29

آن را به نوعی تعدیل کرده و بررسی این موارد ,نتایج و پیامدهای بارزی در

التــروب 7و جــرج اســتاث 8اســتاد جامعهشناســی دانشــگاه بیلــه فیلــد

10

پی داشــته اســت .این مســئله زمانی که بحث دربارۀ وحدت یا گوناگونی
جهان اسالم و به ویژه امپراتوری عثمانی است نمود بیشتری پیدا میکند.
در این مقاله نویســندگان با اشــاره به تأثیر دیدگاههای ابن خلدون تا حد
زیــادی بــه تأثیــر ایــن دیدگا ههــا در جهــان اســام آن زمان کــه امپراطوری
عثمانــی از قدرت و شــناخت بیشــتری برخوردار بوده اســت پرداختهاند
و دیدگاههای مستشــرقان و مورخانی که در باال ذکر شــده را بررســی کرده
و بــه توصیف تحــوالت تمدنی جهان اســام مبــادرت ورزیدهاند .از نظر
نگارندگان مقاله ،آرتور تویین بی در کتاب مطالعه تاریخ خود به بررســی
ســؤاالت مختلفی در خصوص چگونگی افول تمــدن میپردازد و به آراء

تئــوری تاریــخ ابــن خلــدون جــزء آن دســته از تئور یهــای مطرحشــده

سنت اگوستین و ابن خلدون اشارهای دارد که خود حاکی از نگاه تویین

تاریخــی اســت که توســط تعداد قابل توجهــی از پژوهشــگران و متفکران

بــی دربــارۀ دیدگاه آشــکار دینی وی از مقولــه تاریخ اســت .در این اثر به

غربی مورد توجه واقع شده و به روشهای مختلف دربارۀ بحث و تفسیر

تفکیک این دو متفکر پرداخته و آثار ابن خلدون را بدون شک مستقلتر
از هرگونه منابع مســیحی دانســته اســت و همچنین در انتهای اثرش ابن

6. Johann P. Arnason.
7. La Trobe.
8. Georg Stauth.
9. Bielefeld.
10. Civilizations in Dispute.
11. Islamic Culture and Modern Society.
12. Essen.
13. Nietzsche’s Dance.
14. Gellner, E.
15. Eisenstadt, S. N.
16. Barfield, T. J.
17. Lacoste, Y.
18. Lapidus, I.
19. Lewis, B.
20. Ortega y Gasset, J.
21. Ruthven, M.
22. Toynbee, A.
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خلدون را یکی از اشخاص تأثیرگذار در این اثر نام برده است.
  در این مقاله نوشــته شــده که در ســوی دیگر عرصه ایدئولوژیک جهان،
ال کوست ،مارکسیست فرانسوی ،در اثری در میانه دهه  1960میالدی که
بیست سال بعد منتشر شد ،به این نکته اشاره کرده که آثار ابن خلدون
تغییــرات عمیقــی در علم تاریخ به وجــود آورده و چنین ذکر کرده که این
علــم جدیــد بــر پایــه ماتریالیســت دیالکتیــک بنا شــده و به یــک مفهوم،
تکامل و تطوری شگرف از جهان پیوند داده است.
بــه طــور کل میتــوان به این نکته اشــاره کرد که آثار ابــن خلدون کلیدی
برای پویایی تمدن اســامی اســت و در حقیقت آثار ابن خلدون به زعم
بســیاری از نویســندگان ،پدیــدهای منحصربهفــرد بــه وجــود آورده کــه بــ ا
اندیشمندان غیرغربی دیگر قابل مقایسه نیست.
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هــدف از ایــن مقالــه بررســی و ارزیابــی شــرایط موجــود مباحــث بیــن

او قیــاس ســطح اقتصــادی
َ
تحلیلهایــش را بــا اشــکال اولیــه

خــاص و محدودتــر متمرکــز شــود و آن دو عبارتند از :ارتباط اندیشــههای

زندگــی مــادی انجــام داده و در ایــن

وی در تحلیلهــای تمدنــی اخیــر در جامعهشناســی تاریــخ و دیگــری

منظــر بــه آراء مارکــس و بــرودل شــبیه

اســتنباط این رویکرد برای اســتفاده از اندیشــههای برگرفته از آثار وی در

اســت .ابــن خلــدون در تفکیــک

برخی تفاسیر جامعهشناسانه تأثیرپذیر از اسالم است( .ص)31

الگوهای تمدن ,آنها را به بادیهنشین

نوشــتههای متفاوت ابن خلدون نیســت و سعی بر آن شده تا بر دو مقوله

(بــدوی)

مدل تحلیل تمدنی ابن خلدون
ابن خلدون به تاریخ به عنوان علمی اصیل و ناب اشاره دارد ،اما از اینکه
به نوعی به ســردرگمی مبتالشده ،شــکایت دارد و آن را نیازمند بازبینی در
اصــول اساســی میدانــد .او بــر غرابت منحصربهفــرد رویکردش پافشــاری
میکند و مدعی الهیبودن الهاماتی است که بر وی شده است( .ص)32

و ســاکن (حضــاره)

تقســیمبندی کرده و در هر دو ســبک
زندگــی بــه مفهــوم عمــران پرداختــه
اســت .فــرض وی بــر ایــن اســت کــه
تمــدن بدوی پیش از نــوع دوم آن قرار
داشــته است ،اما مشــکل اینجاست

به طــور کل میتوان به این
نکته اشاره کرد که آثار ابن
خلدون کلیدی برای پویایی
تمدن اســامی است و در
حقیقت آثار ابن خلدون به
زعم بسیاری از نویسندگان،
پدیــدهای منحصربهفرد
بــه وجــود آورده کــه با
اندیشــمندان غیرغربــی
دیگر قابل مقایســه نیست.

بنیادیتریــن مفهومــی که او مطرح میکند ،مفهوم «عمران» 23اســت که

کــه ایــن معیــار طبقهبنــدی بهراحتی

در ایــن مقالــه مانتیل 24و رزنهال 25ترجمه آن را «تمدن» در نظر گرفتهاند و

در قالــب واژ ههــای غر بــی ترجمــه

برخی دیگر نیز کلمه «فرهنگ» را بر این واژه ترجیح میدهند.

نمیشــود؛ بدین معنا که شــاید گذر زمان و عدم درک مناسب در ترجمه

ال کوســت  نیز «عمــران» را به کلیت فعالیتهــای اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگــی تفســیر میکنــد و نوربرت الیــاس 26هم در ایــن زمینه مباحث

اینگونــه واژههــا بهخوبی نتواند حــق مطلب را ادا کــرده و تصویر تاریخی
این تصورات را مجسم سازد( .ص)35

و برداشــتهای ویــژه خود را دارد .تغییرات اساســی در خصوص قدرت

در یــک دیــد کلی ,ابن خلدون عربهــا را از جمله بارزترین نمونۀ تمدن

اجتماعی  ســازمانی ،محــور مرکــزی آثــار وی را در فراینــد تمدنســازی

بــدوی بــه شــمار م ـیآورد و گرچــه بهخوبی مشــخص نیســت کــه منظور

تشــکیل میدهــد و تعامــل بــا جهــان را کــه مارکــس آن را به کاپیتالیســم

بهــا ،اشــاره بــه قومیت خاصی یا ســبک خاصــی از زندگی
او از واژه عر 

نسبت میدهد ،کلید پویایی تمدن به شمار میآورد( .ص)33

اســت ،اما با توجه به شــواهد تاریخی این چنین به نظر میرســد که وی

به طور خاص تر ،نگاهی نزدیکتر به تحلیلهای ابن خلدون از «عمران»
نشــان میدهد که اســتفاده از واژه تمدن ،توســط وابســتگی موضوعی با

در مورد حیات در شــبه جزیره صحبت به میان آورده یا زندگی برآمده از
آن منطقه را مد نظر دارد.

کشور بین دو جهان

تحلیلهای تمدنی معاصر توجیه شده است.
بســیاری از اندیشــمندان در تحلیلهــای تمدنــی خــود از ابــن خلــدون
بــه عنــوان یکــی از اصلیترین اشــخاص در خصوص ارائهکننــده ارتباط
تمــدن و تشــکیل دولت نــام میبرند .به طور کلی میتــوان گفت که علم
تمدنــی ابــن خلــدون در زوایای مختلفــی بروز کرده و حتی خــود او نیز در
یکــی از نقــل قولهایــش گفتــه شــرایط متفاوتــی کــه از لحــاظ زندگــی در
میــان مــردم وجود دارد ,نتیجه تفاوت شــیوههایی اســت کــه زندگی آنها
را میســازد .ابــن خلدون در ابعــاد مختلفی به بررســی فرایندهای تمدن

فصــای سیاســی در آثــار ابن خلدون جایــگاه خاصــی دارد و عقاید او در
ایــن مــورد متقاعدکنندهتریــن مباحث برای مفســران غربیای اســت که
از وی بــه عنــوان تحلیلگر تمدن اســامی یــاد میکننــد .وی در آثار خود
یبــرد و در بخشهای بســیار از آثــارش به
از واژههــای خــاص ز یــاد نــام م 
واژههایــی چــون «ملــک»« 27،عصبیــت» 28و «عمران» برخــورد میکنیم و
در نظــر او رابطــه مثبــت میان دولــت و تمدن نیز بــا درنظرگرفتن تولیدات
توسعهیافته ربط پیدا میکند.

میپــردازد و در اثــر معــروف دیگــر خــود به نــام «مقدمه» به تفصیــل به زیر

او در آنچــه در نــگارش و تشــکیل تفکــرش دخیل بــوده ،از متفکران دیگر

ساختهای تمدنی و جوانب آن و زوایای اقتصادی ،سیاسی و فکری -

نیــز بهــره برده و این مورد را در زمانی که به ملک و یا همان قدرت ملوکانه

فرهنگی تمدن پرداخته است( .ص)34

به عنوان مظهری از دنیا و تمدن اشاره میکند ،بیشتر مشاهده میکنیم.
در این قسمت واژگان ابن خلدون متأثر از تمایزات ارسطویی است.
23. Umran.

مفســران مــدرن بــا وجــود مخالفتهایــی کــه در بــارۀ ســایر مقــوالت با او

24. Monteil.
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25. Rosenthal.

27. Mulk.

26. Norbert Elias.

28. Asabiyya.
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دارند ،تئوری تاریخ وی را مربوط به الگوهای مورد مشاهدهاش از جامعه

باشند ،مفاهیم خاص خودشان را از دانش و قوانین برای کسب و تبیین

خویــش میدانند و مرجع اســتنادات تاریخی و جغرافیایی وی را جهان

چنین دانشی دارند( .ص )27

اسالم دانسته و در این زمینه اتفاق نظر دارند( .ص)36

بــه عقیــده نگارنده فقهــا دانش حقیقی را در شــریعت و حدیث دریافت

سیاست و دین

کرده و برای اهل تصوف نیز دانش بر پایه تجریبات معنوی استوار بوده و

ابن خلدون افزون بر دخالت در مســائل مربوط به سیاســت ،در مســائل

به مســائلی چون «زهد» و «فنا» در این خصوص اشاره داشتهاند .در این

دینــی نیــز صاحبنظر بوده ،بــه طوری که دنیای انســانی ترسیمشــده در

میان ادبا نیز با دانســتن کاربرد صحیح زبان شــامل قوانین دســتور زبان و

علم جدیدش ،بعد دینی دارد و برخی مفســران متاخر آن را محور یترین

بالغــت ،نقــش مهمی در مقوالتی چون ادب و تأدب 30داشــتهاند( .ص

موضوع کتاب مقدمه میدانند .او در نظرات و آثارش به مسائل دینی نیز

)28-27

پرداخته و در مورد آن نظر داده است.

شهــای اجتماعــی کــه محققــان را
در ایــن مقالــه مباحثــی از جملــه ارز 

مباحــث مربــوط بــه مدرنیتــه در آثــار ابــن خلــدون توســط ارنســت گلنــر

قــادر بــه انتخاب تعریفــی از زبان در ورای همه مســائل مذکور میکند نیز

بســط و بــه میراث اســامی و آنچه تقابل ســنت و مدرنیســم بــوده بحث

مــورد پرســش قــرار گرفته و پــس از این مبحــث ,نگارنده با شــرط بر اینکه

شــده اســت .در در آخــر ایــن مطلب گفتنی اســت کــه تفاســیر متعدد از

طبقهبندی دانش انجامشده توسط پژوهشگران مسلمان در طول تاریخ

ابــن خلدون ،پیشــرفتهای جدیدی در تحلیلهــای تطبیقی از جامعه

اســامی درســت باشــد ،این پرســش را برای بررســی آثار مشــخص قرون

اسالمی به وجود آورده است.

سوم تا دهم محدود مینماید( .ص )29
در قســمتی از ایــن مقالــه بــه مبحــث تمایــز میــان دیــن و علــوم فلســفی
پرداختــه و از غزالــی و فارابــی نیــز نــام برده شــده اســت و باز هــم از نقش
زبــان بــه عنــوان یــک قــدرت اجتماعــی صحبــت به میــان آمده اســت.
نویســنده بــرای تبییــن مطالــب خود به بررســی آثــار چهار تــن از کاتبین،

 .3سلسله مراتب دانش
در تمدن اسالمی

مورخیــن و کتابــداران تأثیرگــذار دوران خــود از جملــه قدامــه ابــن جعفــر
کاتب بغدادی ،ابن فریقون ،خوارزمی و ابن ندیم پرداخته و نظرش بر این

PAUL L. HECK T, The Hierarchy of Knowledge in
Islamic Civilization,Arabica, T. 49, Fasc. 1 (Jan., 2002),
pp. 27-54.

ایــن مقالــه بــه قلم پروفســور پــال ال هک اســتاد مطالعات اســامی گروه
الهیات دانشــگاه جرج تاون و مدیر «مرکز مطالعات دینی در تمدنها»

29

اســت .او تجربیــات زیــادی در زمینــه شــناخت جوامــع عربی و بررســی
تاریخ اسالمی  -عربی دارد .این مقاله با تأ کید بر نقش زبان به خصوص
زبان عربی ،به بررسی طبقهبندی دانش در زمانهای مختلف در جامعه
اسالمی  -عربی پرداخته است.
طبقهبندی دانش در اســام پیشامدرن با توجه به تحقیقات گستردهای
که در مقطع خاصی از زمان در این زمینه صورت گرفته ،مقولهای است
که توجه بیشــتری را برای بحث و بررسی میطلبد .در این مقاله نگارنده
قصد دارد تا افزون بر درنظرداشتن کارکرد ارزشهای اجتماعی در جامعه
اســامی ،به خصوص آن دســته که در ورای یک زبان واحد وجود دارند،
بــه بررســی میزان تأثیر زبان عربی نیز بپــردازد .میتوان گفت که گروههای

است که این خدمتگذاران حکومت که به «الکتاب» 31معروف هستند،
نقش محوری در تالشهای نخستین انجامشده برای طبقهبندی دانش
داشتهاند( .ص )30-29
در قســمتی دیگــر از مقالــه بــا اشــاره بــه کارگیری منطق توســط فالســفه و
مباحثــی از جملــه «عقــل فعال»  32هســتی برای شــناخت بیشــتر عقل و
خــرد بشــر ،بــه چگونگــی شــکلگیری قوانیــن فیزیکــی و متافیزیکــی نیــز
پرداخته شــده اســت و این سؤال مطرح میشود که چه چیزی قرار است
از ایــن گوناگونــی و تنوع معرفت شــناختی  -اجتماعی درک و برداشــت
شــود؟ در پاســخ به این ســؤال نگارنده امیدوار اســت جواب ســؤال خود
را در یکــی از تعار یــف ز بــان به دســت آورد که آیا ز بــان محصول طبیعت
اســت (یــک پدیــده جهانی) یا فرهنگ (مــورد خاص) و افــزون بر این به
بررسی ساختاری زبان نیز اشاره شده و آن را از منظر گوناگون مورد بحث
و بررســی قرار داده و حتی از رســائل اخوان الصفا نیز نام میبرد و موضوع
ایــن قســمت از همــان دو بعد مذکــور طبیعی یا فرهنگی مــورد بحث قرار
گرفته است( .ص )29

اجتماعــی مختلــف ایــن دوره ولــو اینکــه در جهانــی واحد گــرد هم آمده

30. ta'addu.
31. al-kuttd.
32. al-'aql al-fa"l̀.

29. SORAC.
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در واقــع بــه نوعــی نقش منشــیهای درباری یــا همان کاتبــان در خصوص

عالقــه داشــته اســت ،بخشهایی از

طبقهبندی دانش را با نظارت زمامداران آن وقت به هم پیوند میدهد و به

فلســفه اعــم از فیز یــک و متافیز یــک

مشتقات زبانی از جمله دستور نگارش ،هنر بالغت و استعاره و فن نگارش

و همچنیــن الهیــات را در آثــار خــود

و  ...نیز اشاره دارد .نظام حکومت را نیز به نوعی وابسته به آنها و به طور کل

نیاورده است( .ص )34

وابسته به علم نحو میداند و کاتبان را حداقل از نظر تئوریک افرادی میداند
که قصد ارتباطدادن تمام امور مملکتی به مقوله زبان را دارند( .ص )30

در قسمتی دیگر از این مقاله با اشاره
بــه اهمیــت ز بــان و تقســیماتی که در

در قســمتی دیگــر از ایــن مقاله بار دیگر با مقایســه نظام زبــان و نظام اداره

آثــار قدامــه از جمله هنر نوشــتن ،هنر

حکومــت ،بــه میــزان تأثیــر زبــان بــر نظــام حکومتی پرداخته شــده اســت

انشانویسی و ساختارهای بروکراتیک

و در خصــوص حساســیتهای خاص نســبت به ســاختار زبــان عربی و

و اداری وجود دارد ،به توجه مقامات

جایگاه زبانهای غیرعربی و به طور کل اینکه علوم اسالمی  -عربی چه

از ردههای مختف حکومتی به نقش

جایگاهی داشتهاند ،بحث شده و مسائل دیگر از جمله فلسفه ارسطویی

و اهمیــت ز بــان و علوم وابســته به آن

و اندیشه مانوی نیز در بررسی این رجحان قید شده است( .ص )31

نیز پرداخته شــده اســت (ص  )35و

اینگونــه بررســیها در دوران خالفــت عباســی بیــن ســالهای - 132
 656قمــری یــا  1258 - 750میــادی نمود بیشــتری دارد و تمرکز بر نقش
ســاختارهای زبانــی در ایــن خصوص بیشــتر بوده اســت و بیشــتر از همه
در میــان کاربردهــای بروکراتیــک تمرکــز داشــته اســت .بدیــن معنــی کــه
واژههــای فنی توســط علوم مدیریتی و اداری به کار برده شــده اســت که
برای روشنشدن آن از تمامی منابع از جمله اشعار پیش از دوران اسالم،
حدیــث ،منابــع حقوقی و روایــات عرب ،تاریخ ادبیــات و گفتمانها نام
برده شده است (ص )32

بــه طور کلی میتــوان گفت که قدامه
دیدگاه رایج زمان خود را جذب کرده
اســت .در ایــن مورد حتــی فارابی که

در نهایت بــا وجود تمامی
دیدگاههایــی کــه دربارۀ
جایگاه زبــان در طبقهبندی
دانــش در علوم اســامی
وجود داشــته اســت ،این
نکتــه گفتنی اســت که در
عناصر قطعی در طبقهبندی
اسالمی و سلســله مراتب
دانش ،زبان بــه عنوان یک
ارزش اجتماعــی بــرای
حکومت و دین بوده است.

یهــای فرهنگی تمدن اســامی  -عر بــی و ایجاد یک
بــرای ورود بــه ویژگ 
تــوازن مشــخص بــا اصــول جهانــی فلســفه یونــان تــاش کــرده ،موفق به
رهایــی از کمنــد نیازهای این معرفت شــناختی اســامی  -عربی نشــده
است .گرچه ذکر این نکته ضروری است که طبقهبندی او برای ادغام و
انســجام فلســفه یونانی و اصول رشتههای اسالمی  -عربی در یک واحد
ســازمان یافتــه اســت .در این قســمت از مقالــه ،قدامه و فارابی مقایســه

ســه اثــر مهــم میتواند به فهــم دلیل اولویت اســتفاده از زبان عربی توســط

شــدهاند و از فلســفه یونانــی و مکاتــب مختلــف از جملــه اســکندریه و

مقامــات مملکتــی در طبقهبندی دانش کمک کند و صاحبان این ســه

ارتباط آنها با ارگانون ارسطویی نیز مطالبی ذکر شده است( .ص )36

اثــر عبارتند از قدامه ابن جعفر ،ابن فریقون و ابوزید بلخی (ص )33-32
کــه در ایــن مقاله بهتفصیل به اثر قدامه ابن جعفر کاتب بغدادی پرداخته
شده است و به رجحانی که در استفاده از زبان عربی در طبقهبندی علوم
به کار گرفته شــده است نیز در بررسی شیوههای مختلف از جمله اشعار
قدامــه در فراینــد حصــول روشــنفکران به تمدن اشــاره شــده اســت( .ص
 )33از طرفــی نتیجــه ســه قــرن گفتگوی میان مســلمانان نیز ایــن نکته را

در ادامه همین مباحث ،بار دیگر به رســاله فارابی احصاء العلوم اشــاره
شــده و چگونگــی قصــد وی بــرای گنجانــدن فلســفه یونــان و اســام در
قالبی واحد بحث شده است تا جایی که به مسائلی چون فقه و کالم نیز
اشاره شده و به تعاریف و دستهبندیهای مذکور از زبان ،یعنی طبیعت
و فرهنگ نیز در این قسمت مقاله توجه شده است( .ص ) 37

برجسته میسازد که این فرایند و توسعه آن بسیار مرهون ترجمههای سایر

زمانــی کــه این خطــوط کلی سلســله مراتب دانــش در میــان طبقه نخبه

نظامهای فکری (یونانی ،ایرانی و هندی) بوده است (ص )34-33

کاتبان شــکل میگیرد ،عدهای دیگر در راســتای توســعه و پیشرفت آن بر

بــه عقیده نویســنده بــرای تثبیت و یکجــا قــراردادن آثار قدامــه اقداماتی
صــورت گرفتــه که بخشهــای مختلف آن نشــاندهنده سلســله مراتب
خاص و معینی اســت که در آن علوم اســامی  -عربی از برتری برخوردار
اســت و ایــن آثــار کــه در دایرةالمعارفــی از علــوم گردآور یشــده شــامل
بخشهــای مختلفــی اســت کــه هــر کــدام بــه علــم خاصــی اختصاص
یافتــه از جمله هنر نگارش ،بالغــت ،کارکردهای زبانی ،دواوین 33و ،...
(ص  )34ولــی از آنجــا که قدامــه تنها به آنچه برای حکومــت مفید بوده
33. dawdwa.

سالبیستوششم،مشارۀسوم،مــردادوهشریـور1394

153

میآینــد کــه در این رابطــه میتوان به ابن فریقون اشــارهای کــرد که گرچه
کمتر شناختهشــده اســت ،اما او نیز در دایرةالمعارف خود بر علوم زبانی
تمرکز دارد .او علوم دیگر از جمله سیاست ،فلسفه ،نجوم و شبه علومی
چــون ســوارکاری ،شــکار ،تعبیــر خــواب ،پیشگو یــی ،ســحر و شــیمی را
اضافــه کــرده و ایــن ســؤال پیش آمــده کهه چرا ابــن فریقون علومــی را که
کاربــردی بــرای ز بــان ،دین یا کاتبان (منشــیان) درباری نداشــته ،به این
جمع اضافه کرده است( .ص )38
نویسنده در بخش دیگری از مقاله ،مسلمانان را موفق در معرفی دانش و

75

تلخیص سه مقاله در باب تمدن اسالمی

دیگــرناگشتهها

امکان شــناخت تمدن نشــان میدهد و دولت اسالمی را در بسط حلقه

نهــای دیگــر نیــز اســتفاده کــرده ،اما در
طبقهبنــدی گرچــه از ترجمــه زبا 

دانش معرفیشــده توســط اســام کارا میداند .به عبارت دیگر حکومت

راستای تمدن و فرهنگ عربی گامهای مؤثری برداشته است (ص -45

اســامی را بــا وجــود بهرهگیــری از وجــوه چندفرهنگــی خویــش بــه چــرخ

 )46و ترجمه و تولیدات عربی و روشنفکرانه از فرهنگهای غیر اسالمی

ادغــام علــوم غیــر اســامی  -عربی در درون میراث روشــنفکری اســامی

 -عربی را رد کرده است.

دخیــل میدانــد (ص  )39و اشــاره دارد که حکومت اســامی چارچوب
واحــدی را کــه قادر به دربرگیری علوم زبانی ،علــوم اجرایی ،اداری ،دین
و همچنین فلســفه یونان و سنتهای ایرانی را داشته را ارائه کرده است
که این شیوه در آثار ابن فریقون مشاهده میشود.

در ایــن مقالــه گرچه از زبان عربی به عنوان ز بــان وحی و به منزله بهترین
زبان یاد شــده است ،اما زبانهای دیگری چون عبری ،سریانی و فارسی
نیــز تمجیــد شــده و حتــی از ترجمه آثــار هنــدی و یونانی نیز در راســتای
تکمیل زبان عربی ذکر شــده اســت( .ص  )46ابن ندیم نیز به نوعی این

گفتنــی اســت کــه در ایــن خصــوص بایــد از خوارزمــی نیــز نــام بــرد کــه

برتــری زبــان عر بــی را در ارتباط با وحی و مســائل دینی میداند و اســاس

پروژههایــی که توســط قدامــه و ابن فریقون راه اندازی شــده بود را در کنار

طبقهبندی دانش که از آن یاد میکند را بر پایه آن قرار میدهد( .ص )47

ابوزیــد بلخــی پیــش بــرده و توســعه داده اســت و در دایرةالمعــارف خود

در ایــن قســمت از مقالــه با محوریت آثار ابن ندیم بــه توضیح جزئیاتی از

دامنه وســیعی از لغات را که در علوم متعددی کاربرد داشــته به کار برده

مراحــل تاثیــر زبانی از زمان زرتشــت پیامبر و پیشــینههای تاریخی برخی

است (ص )40 – 39

ادیان ابراهیمی نیز پرداخته شده است( .ص )48-47

آثــار خوارزمــی بــه دقــت در دو بخش مجزا تقســیمبندی شــده اســت که

ازطرفــی با وجود اینکه ابن ندیم به برتری زبان عربی اصرار دارد ،به همراه

یکی علوم اســامی  -عربی شــامل حقوق ،الهیات ،دســتور زبان ،علوم

ابوحاتــم رازی در بــارۀ کاملبــودن ز بــان عربی اظهار تردیــد میکند و یکی

اداری ،شــعر و تاریــخ و دیگری فلســفه یونــان میباشــد( .ص  )40به نظر

از دالیــل چنیــن اظهــار نظری ،به مســئله تعداد حروف الفبــای عربی باز

میرســد که خوارزمی تا حدی شــیوه قدامه را به کار گرفته و شــاید به طور

میگردد( .ص )48

کامل تحت تأثیر طرحهای او بوده است که میتوان تقسیم آثار او را به دو
بخش عربی و یونانی را دلیلی بر آن دانست (ص )40

در بخــش دیگری از مقاله به بررســی قســمتهای مختلــف آثار مکتوب
خوارزمــی و ابــن ندیــم پرداخته شــده که شــامل تاریخ اســامی  -عربی،

در قســمتی دیگــر از مقالــه تالقی دو بخش اســامی  -عربــی و یونانی بار

نظــم ،نثــر ،فــرق ،فقه و علم کالم اســت( .ص  )50-49و تأ کیــد بر اینکه

دیگر مطرح میشود و از عدم امکان انسجام و همگونی آن در یک قالب

علمی که وابسته به زبان میباشد فقه است؛ چون به طور کامل از دانش

واحــد ســخن بــه میــان میآیــد و بــه همین طریق اســت کــه علــم کالم را

مربوط به قرآن که زبان وحی است و همچنین حدیث استخراج میشود

در علــوم اســامی  -عربــی و متافیزیــک را در فلســفه یونانــی طبقهبندی

که منابع این رشته هستند( .ص )51

میکننــد و میتوان گفت تمایز دانش و فرهنگی که توســط فارابی انجام
گرفته بوده ،توسط خوارزمی حفظ شده است( .ص )41

در کل میتــوان بــه چارچوبهایــی بــرای طبقهبنــدی دانــش و اهمیــت
زبــان عر بــی در این طبقهبندی اشــاره کــرد .یکی از دالیل ایــن اهمیت،

از طــرف دیگــر یکی از مواردی که به مــا در درک این طرز بیان از تمدن در

احســاس غــروری بــود کــه مقامــات حکومتــی نســبت بــه جایــگاه علوم

یــک زبــان واحد کمک میکند ،دایرةالمعــارف زندگینامهای ابن ندیم و

اســامی  -عر بــی داشــتهاند (ص  )52و بــه نوعــی شــاید بتــوان گفت که

دید جهانی او از دانش اســت که چنین دانشــی را که در زبان عربی بیان

یشــود و نه
اینگونــه نــگاه حکومتی باعث اتحــاد حکومتی تمام علوم م 

شده فراهم کرده است( .ص )43

اتحاد بر اساس خرد و روشنفکری و عقل( .ص  )53در واقع طبقهبندی

در کل با وجود آثار زیادی که از مورخان و نویســندگان مختلف اســامی
وجود دارد ،باید به این نکته اشــاره کرد که برخی آثار کالســیک عربی از
حکایات و داســتانهای ایرانی و ضرب المثلهای هلنیســتی  -یونانی

ابــن ندیم بیشــتر به طــور مســتقیم منعکسکننــده ارزشهــای اجتماعی
زبان عربی در جامعه اســامی دوران خود و چارچوب معرفتشــناختی
دربرگیرنده تمامی دانش انسانی بوده است.

تأثیــر گرفتهاند و برخی از ارزشهای زبانشناســی موجود در زبان عربی و

در نهایــت بــا وجــود تمامــی دیدگاههایــی کــه در بــارۀ جایــگاه ز بــان در

سبکهای عبارات نیز برگرفته از این تاثیر است( .ص )44

طبقهبندی دانش در علوم اسالمی وجود داشته است ،این نکته گفتنی

در ایــن میــان ایــن ندیــم نیز که کتابــداری بــزرگ و معروف بوده اســت در
کتــاب خــود الفهرســت در راســتای طبقهبنــدی علــوم و چارچوبهــای
سلســله مراتبــی آن ،بــه تمجیــد از زبــان عربــی پرداختــه اســت .در ایــن
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اســت کــه در عناصــر قطعــی در طبقهبنــدی اســامی و سلســله مراتــب
دانــش ،ز بــان به عنــوان یک ارزش اجتماعــی برای حکومــت و دین بوده
است( .ص )54
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