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Abstract 

Since the academic works compiled with an Islamic approach in the field of social 

sciences are presented and introduced as a textbook in universities and scientific 

centers, their critiques are also vital to strengthen these works and remove 

ambiguities in texts and discover its capabilities and features. It will also lead to the 

production of social thought within the framework of Islamic thought. This article 

tries to critique and review the book History of Social Thought in Islam; From the 

Beginning to the Contemporary Period. Dr. Taghi Azadarmaki addresses the 

features and shortcomings of the book and also offers suggestions for its correction. 

The author, while evaluating the formal and accurate content of the work, has 

reached this conclusion. This work cannot meet the needs of the scientific 

community in the field of social thought in the framework of Islamic thought. There 

are also numerous editorial and content problems, the need to revise and rewrite and 

correct it. Referring to the formal and content shortcomings of the work does not 

mean ignoring the advantages and positive aspects of the work. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  403 -  381، 1401، فروردين 1، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال   علمينامة علمي (مقالة  ماه

  كتاب انتقادي بررسي
  معاصر رةدو تا آغاز از ؛تاريخ تفكر اجتماعي در اسالم

  *مقدم نظريجواد 

  چكيده
علـوم اجتمـاعي     در حـوزة آثـاري كـه بـا رويكـردي اسـالمي         ويژه بهدانشگاهي  آثار نقد

 و ارائـه  علمي مراكز و ها دانشگاه در درسي منبع عنوان به كه جهت اين از ،اند شده  تدوين
 هاي ويژگي و ها قابليت كشف ،متون ابهامات زدودن و آثار اين تقويت به ،شوند مي معرفي

 در. انجاميـد  خواهـد  تفكـر اسـالمي   چهارچوبدر  انديشة اجتماعيتوليد و نيز  ها، آن
؛ تـاريخ تفكـر اجتمـاعي در اسـالم     كتـاب  نقدوبررسي ضمن تا شود مي تالش ،مقاله  اين
 پرداختـه  آن در موجود نواقص و ها ويژگي به آزادارمكي تقي دكتر آغاز تا دورة معاصرِ  از
صـوري  ارزيابي نگارنده ضمن . شود ارائه آن اصالح منظور به نهادهايي پيش چنين هم و

جامعـة  گوي نيـاز   تواند پاسخ  و محتوايي دقيق اثر به اين نتيجه رسيده است اين اثر نمي
فقـدان   دليـل  بـه تفكر اسالمي باشـد و   چهارچوبدر  انديشة اجتماعي در حوزة علمي
و نيز اشكاالت  ،بودن آننمحور مسئله ،و منطقي مشخص در پژوهش چهارچوب و روش

شـود.   و اصالح آن احساس مي ،بازنويسي ،ضرورت بازنگري متعدد ويرايشي و محتوايي
گرفتن امتيـازات و وجـوه مثبـت     ناديده منزلة بههاي شكلي و محتوايي اثر  اشاره به كاستي
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 مقدمه .1

 و گـران  كـنش  علمي دستاوردهاي و آثار تنقيح ضمن حوزة دانشگاهي مكتوبات علمي نقد
 زدودن و مسـائل  و موضـوعات  در تر بيش هرچه تأمل زمينه حوزة دانشگاهي گران پژوهش

 را ارشـان آث و نويسندگان هاي ظرفيت بارورساختن و سازي برجسته چنين هم و متن از ابهام
 بازانديشي ةزمين تواند مي ،پذيرد صورت درست يچهارچوب برمبناي اگر نقد. آورد مي فراهم

 ،مـتن  پنهـان  هـاي  قابليـت  بهتر هرچه كشف در را ما و كند فراهم را آثار تر عميق تحليل و
 يابي كام عدم و يابي كام ،نگرش نويسنده چگونگي ،آن بر حاكم فكري و معرفتي چهارچوب

 مسـتندبودن  و مستدل ، ودقت ،نوآوري ميزان و ،مخاطبان براي تازه هاي افق گشودن رد اثر
 . كند ياري متن

 .انجامد مي جامعة علمي و علم تقويت به درنهايت علمي آثار نقد كه كرد فراموش نبايد
 و انديشـوران  نقـد  درمعـرض  را خود بايد علمي جايگاه از فارغ متني صاحبِ هر ،رو ازاين

 متـون  نقدوبررسـي  و ،تعـامالت  ،مناسـبات  اين خالل از تا ببيند علمي ةحوز رانگ پژوهش
 ضـمن  آثـار  نقـد  و بررسي. شود فراهم انديشه و فكر ساحت در بارورسازي و زمينة توليد

. كنـد  كمـك  علمي فضاي در آثارشدن  تر عميق به تواند مي متون ضعف و قوت نقاط رصد
 آزمـون  محـك  بـه  را اثـر  آن اتقـان  و اعتبار ميزان تواند مي آثار يابي ارزش و داوري درواقع،

 بـراي  آثـار  تقويـت  و ،اصالح ،بازآفريني ،نوآوري درجهت را جديدي هاي دريچه و ردگذا
 .بگشايد جامعة علمي

 در درسي منبع عنوان به كه به اين دليل دانشگاهي آثار رسد مي نظر به علمي، آثار ميان از
 و برخوردارنـد  يتـر  بـيش  اهميـت  از ،شـوند  مـي  معرفـي  و ائهار علمي مراكز و ها دانشگاه
 .گيرند قرار علمي محققان و ناناقد نقدوبررسي درمعرض كه است ضروري

 ،مسـلمانان  تمـدني  و علمـي  ميـراث  بازآفريني ضرورت به باتوجه دانيم مي طوركه همان
 تاريخ درطول ياسالم متفكران و انديشمندان اجتماعي ديدگاه با آشنايي و شناسايي اهميت

 نظريـات  بـا  هـا  آن اي مقايسـه  و تطبيقـي  بررسـي  و ،آنـان  فكـري  و معرفتي ارچوبهچ و
 رشتة كارشناسي مقطع در تاريخ تفكر اجتماعي در اسالم عنوان با درسي غربي، انديشمندان

 ارشـد  كارشناسـي  مقطـع  در »مسـلمان  متفكـران  انديشة اجتماعي« درس و اجتماعي  علوم
 تا است شده گنجانده شناسي جامعه حوزة دروس دربين آموزشي واحد دو قالب در هريك

 رسـد  مـي  نظـر  بـه . شوند آشنا مسلمان متفكران انديشة اجتماعي با زمينه اين در دانشجويان
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 تطبيقي بررسي و بومي هاي نظريه زمينة توليد متفكران اين انديشة اجتماعي و نظرها مطالعة
 .كند فراهم را غربي متفكران ديشةان و ها نظريه با آن اي مقايسه و

تاريخ  كتاب آثار، اين از يكي. است درآمده تحرير رشتة به دانشگاهي اثر چند زمينه اين در
 علوم دانشكدة استاد ،آزادارمكي تقي دكتر ؛ از آغاز تا دورة معاصرتفكر اجتماعي در اسالم

 ايران در دانشگاهي جامعم در كه است سالي چند اثر اين. است ،تهران دانشگاه اجتماعي
 درمقام نويسنده جايگاه و موضوع اهميت. شده است تجديدچاپ و شده شناخته مرجع
 ضرورت كتاب اين از مخاطبان جامعة از بخشي استقبال و تهران دانشگاه آشناي نام استاد

   .سازد مي روشن را آن هاي كاستي و ،امتيازات ،ضعف و قوت نقاط شناخت نقدوبررسي،
و بازانديشـي   ،مطالعـه  ،تفكـر اسـالمي   چهـارچوب در  انديشة اجتماعيتوليد  ي،ازطرف

هاي نظام آموزش عـالي در ايـران     اهداف و اولويت ترين مهمميراث علمي متفكران اسالمي 
متفكران اجتماعي مسلمان و نيز بررسي و نقـد   انديشةد. مطالعه و بازشناسي نرو  مي شمار به

 حـوزة به توسعه و تعميق مطالعـات   ،اين حوزه انجام يافته است هايي كه در  آثار و پژوهش
  تفكر اسالمي خواهد انجاميد.  چهارچوبدانش اجتماعي در 

 واكـاوي  و نقـد  تا با رويكردي توصيفي و انتقادي، ضـمن  شود مي تالش ،مقاله اين در
 نهادهـايي  پـيش  ،چنـين  هـم  شـود.  پرداختـه  آن در موجـود  نـواقص  و هـا  ويژگي به كتاب،

و سپس نقد محتـوايي   نقد صوري و شكلي اثر به نخست .داده شود ارائه آن اصالح  منظور به
 زحمـات  گـرفتن  ناديـده  معنـي  بـه  هـا  ضـعف  و هـا  كاسـتي  به اشاره است.  شدهپرداخته آن 

  .نيست  نويسنده
  
 كتاب هدف و موضوع اهميت .2

 تأكيـد  و اسـالم  بر اكمح روح ةواسط به مسلمانان دهد مي نشان جهان در علم تاريخ مطالعة
 قرن  چهار تا سه مدت براي هجري سوم و دوم قرن از آموزي علم و علم بر ديني هاي آموزه
 علمـي  ميـراث  از بسـياري  ،بـوده  تـاز  پـيش  اي انديشـه  و علمـي  هـاي  حوزه از بسياري در

 انتقـال  غـرب  بـه  و ،شـده  ترجمـه  اروپـايي  و التين هاي زبان به بعدها اسالمي انديشمندان
 . است  فتهيا

 آيا كه است اين كند مي درگير خود با را اجتماعي علوم دانشجويان ذهن كه سؤاالتي از
 گفـتن   بـراي  حرفـي  شـناختي  جامعه و انديشة اجتماعي ساحت در اسالمي متفكران اساساً
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 بـا  تشـابهي  و تفـاوت  چـه  مسـلمان  متفكـران  انديشة اجتماعي چنين، هم خير؟ يا اند داشته
  دارد؟ غربي سياسي و اجتماعي انديشمندان نظري كردهايروي و ها نظريه

 و ،فرهنگـي  ،علمـي  ميـراث  ضعف بر همواره ايران دانشگاهي جامعة در غالب گفتمان
 در غرب نام به ديگري ةمقايس در ما است معتقد و دارد تأكيد غرب با مقايسه در ما تاريخي
 موجـب  مسئله همين و بريم مي سر به فقر در انديشة اجتماعي و معرفتي ساحات از بسياري

 شـاهد  اسـت  شده تجربه مدرن غرب درچه  آن نظير بزرگ اجتماعي تحوالت تا است شده
 مسـئله  همـين  رسد مي نظر به. بازمانديم اجتماعي شكوفايي و پيشرفت از درنتيجه و نباشيم
 و ودشـ  دانشـگاهي  جامعة سوي از جامعه تاريخي و علمي ميراث سپردن فراموشي به باعث
 . كند فراهم جامعه از وسيعي بخش در را هويتي و فرهنگي انقطاع ةزمين

 ميـراث  با آشنايي ضمن تا كند مي كمك ما به مسلمان متفكران انديشة اجتماعي بررسي
 هـاي  ظرفيـت  معرفـي  ةزمينـ  و بازيـابيم  »ديگري« با مصاف در را »خود« تاريخي، و علمي
 مسـائل  و نيازها با متناسب علمي و مند نظام صورت به  نظريه توليد و ارائه و اسالمي ميراث
 متفكـران  انديشة اجتماعي با مواجهه در نبايد نگاه اين چهارچوب در. كنيم فراهم را جامعه
 تمـدني  و علمـي  هاي ظرفيت به نسبت و ،كنيم فراموش را خود ،باشيم مترجم صرفاً غربي
 اسـالمي  ةشـد  فرامـوش  و كهن متون يبررس و عميق مطالعة با بايد بلكه ،باشيم غافل خود

 متعدد فوايد نگاه اين. مكني استخراج را مسلمان متفكران انديشة اجتماعي و ها نظريه ايراني،
 تقـي  نظـر  از. داشـت  خواهـد  دنبـال  به سياسي ، واجتماعي ،شناختي روش ،مفهومي نظري،

 است،  گرفته شكل بغر از پيش مسلمانان درميان شناختي جامعه تفكر هاي زمينه آزادارمكي
 و علمـي   زبـان  بـا  و منـد  نظام صورت به اسالم در اجتماعي هاي انديشه و رويكردها اين اما

 بـوده  زمينه اين در كتابي تأليف دنبال به او ،نگاه اين با. است نشده ارائه و مطرح دانشگاهي
 دانـش  توسـعة  بـه  آنـان  انديشة اجتمـاعي  ميراث و مسلمانان ةتجرب بر تأكيد چراكه ،است

 . كرد خواهد كمك اسالمي جوامع در اجتماعي

 بـه  انتقـادي  نگـاهي  ضمن تا دارد تالش تاريخ تفكر اجتماعي در اسالم نويسندة كتاب
 هـاي  قابليت و ها ظرفيت ايران، در دانشگاهي جامعة اي انديشه نظام در محور غرب رويكرد
 و متـون  مطالعـة  خالل از را اسالمي متفكران انديشة اجتماعي و نظريات و اسالمي انديشة

 و جامعـه  به اسالمي انديشمندان نگاه نوع و ،اصول ،مباني تا دهد نشان مخاطب به آنان آثار
 ةبسـت  يـك  قالب در باهم اجتماعي عناصر مناسبات نيز و آن بر حاكم اجتماعي ساختارهاي

 . شود عرضه امروزي مخاطب به علمي و مند نظام فكري
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 متفكران انديشة اجتماعي مطالعة هاي ضرورت تا است شده تالش بكتا اين در ابتدا لذا
انديشـة   هـاي  ويژگـي  آن از پـس  و شـود  طـرح  زمينـه  ايـن  در مطرح هاي ديدگاه و اسالمي
 خواجه ،طوسي الديننصير خواجه بيروني، فارابي،. گيرد قرار موردبررسي متفكران اجتماعي

 اثـر  ايـن  در كـه  هسـتند  اسـالمي  تفكـران م از ديگـران  و ،خلـدون  ابـن  ،غزالي ،الملك نظام
  .اند گرفته قرار بررسي و موردمطالعه

 

 اثر كلي هاي ويژگي معرفي .3

 دانشـگاهي  منابع از يكي آزادارمكي، تقي دكتر تأليف ،اسالم در اجتماعي تفكر تاريخ كتاب
 تشـر من آن را علـم  نشـر  1386 سال در بار اولين كه آيد مي شمار به اجتماعي علوم در حوزة

 بـار  يـازده  ،سـال   شـش  فقـط  گذشـت  بـا  ،1392 سـال  تـا  مخاطبان استقبال دليل به و دكر
به قيمت  و، نسخه 3300  شمارگان با ،صفحه 486 در كتاب يازدهم چاپ .شد تجديدچاپ

 .است يافته انتشار تومان 19500

. تاس تهران دانشگاه اجتماعي علوم دانشكدة در شناسي جامعه گروه استاد متن ةنويسند
تاريخ تفكر اجتمـاعي  « درس در او تدريس حاصل كتاب اين كه است آورده مقدمه در وي

 از »مسلمان متفكران انديشة اجتماعي« درس و 1366 سال از كارشناسي مقطع در »در اسالم
 دانشــكدة و ،مــدرس تربيــت ،تهــران دانشــگاه ارشــد كارشناســي مقطــع در 1372 ســال
 انتشـار  ديگري آثار دهننويس اين از .)2 :1392 آزادارمكي( است شيراز دانشگاه انساني  علوم
 شناسي جامعه هاي نظريه شناسي، جامعه در نظريه :از ندا ترعبا آثار اين ةجمل از ؛است يافته

 تـا  فارابي از مسلمان؛ متفكران انديشة اجتماعي ،)1375( خلدون ابن شناسي جامعه ،)1376(
 تغييـرات   نظرية ،)1393( ايراني خانوادة ،)1390( هتوسع شناسي جامعه ،)1376( خلدون ابن

، )1387( ايراني مدرنيتة و علم ،)1380( ايران در نوسازي انديشة ،)1396( ايران در فرهنگي
 .)1390( شدن جهاني و ايراني هويت و فرهنگ و

 طـرح  درجهت جامعة علمي تالش و اجتماعي و سياسي شرايط نويسندة كتاب نگاه از
 انديشة اجتمـاعي  در موجود اشكاالت وجود و داخلي سطح در مسلمانان اعيانديشة اجتم

 بـه  توجه داليل ترين مهم از مسلمان متفكران نظريات و آرا با آشنايي به جامعه نياز و غرب
 ). 3 :1392آزادارمكي ( است بوده موضوع اين

 و كنـد  مي آغاز متقدم مسلمان انديشمندان آراي بررسي با را خود مطالعة آزادارمكي
 انديشـة  بررسـي  او نگـاه  از. پـردازد  مـي  معاصـر  اجتماعي متفكران آراي بررسي به بعد
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 و مسـائل  بـا  را مـا  الـدين  نصـير  خواجـه  و ،الملـك  نظام خواجه بيروني، نظير متفكراني
 متفكران انديشة اجتماعي مقايسة ضمن ،او. سازد  مي آشنا آنان عصر اجتماعي مشكالت
 كه است رسيده نتيجه اين به ،مدرن دورة متفكران با پيشامدرن و سنت در دورة مسلمان
 بـه  مربـوط  امور و سياسي عرصة در تر بيش پيشامدرن دورة متفكران عالقةمورد مسائل
 تـر  بـيش  اند پرداخته بدان مطهري و، شريعتي ،احمد آلچه  آن ولي ،يابد مي نمود ها دولت
 مقايسـه  در اجتماعي نظام و جامعه مدرن دوران در ، زيرااست اجتماعي مسائل به ناظر
 سـاحت  در تر بيش تحوالت و تغيير ،گذشته در. است يافته يتر بيش اهميت سياست با

 فرهنگـي  هاي بنيان در تغييرات ،معاصر دوران در ولي ،است بوده گيري پي قابل سياست
 تسـن  در دورة تحـوالت  سـرعت  است معتقد او. )6-5(همان:  دهد مي رخ اجتماعي و

 و پيچيـده  مسـائل  بـروز  و تغييـرات  سـرعت  معاصر در دورة اما ،است بوده كند بسيار
 . يمشاهد را متنوع

 يها ظرفيت و قيعال براساس اجتماعي متفكران از هريك نويسنده ديدگاه از جاكه ازآن
 سـعي  كتاب اين در ،شناختي روش حيث از ،اند پرداخته خويش زمان جامعة مسائل به خود
 متفكـران  كـه  سـؤالي  نـوع  براسـاس  مسـلمان  متفكـران  انديشـة اجتمـاعي   هكـ  است شده

. گيـرد  قـرار  تحليـل  و بررسـي مورد سـؤاالت  نوع اين به دادن پاسخ ةنحو و اند كرده  مطرح
 ايـن  بـر  زيـرا  ،اسـت  پرداخته متأخر و متقدم متفكران آثار بررسي به مسير اين در نويسنده
 يـا  ارتبـاط  انميـز  كه دهد مي متفكر به را آگاهي اين گذشتگان آثار مطالعة« كه است عقيده
 تفكـر  بعـدي  مراحـل  بـه  رسـيدن  هـاي   راه و بسـنجد  گذشـتگان  بـا  را خود فكري ةفاصل
  .)40همان: ( »بشناسد  را

 قالـب  در نويسـنده  اول بخـش  در. اسـت  شدني تقسيم كلي بخش دو در كتاب طراحي
 فوايـد  و ضرورت و مسلمان فكرانمت انديشة اجتماعي جايگاه دربارة كلياتي به فصل  هفت
 تمـدن  و تـاريخ  در اجتمـاعي  تفكرات گيري شكل هاي زمينه چنين هم و موضوع اين طرح

 . است پرداخته ها انديشه از سنخ اين اصول و ،مباني ،اسالمي

 »انديشة اجتمـاعي  تاريخ در مسلمان متفكران انديشة اجتماعي جايگاه« به اول فصل در
. كند مي تقسيم دوره ده به را جهان در شناسي جامعه تاريخ نويسنده ،صلف اين در. پردازد مي
 يعنـي  ،دوره آخـرين  و گردد بازمي ارسطو و افالطون از قبل دوران به دوره او اولين نگاه از

 ندا عبارت ها دوره اين. دارد ادامه و است شده آغاز 1980 ةده از ،شناسي جامعه بحران دورة
 اسـالمي،  دورة اسـكندريه،   دورة ارسـطو،  و افالطـون  دورة ارسطو، و افالطونپيشا دورة :از
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 دورة ،شناسي جامعه تأسيس دورة شناسي، جامعه فلسفة دورة اجتماعي، فلسفة پيدايش دورة
 . بازنگري و تركيب دورة و ،ها حوزه و ،ها گرايش ،ها برداشت تنوع دورة مكاتب،

 ايـن  و اسـت  شـده  تعريف مشخصي نديب  دوره اسالمي دورة براي ،بندي تقسيم اين در
 طـرح  و اسـالم  ظهـور  زمان از كه است گذاشته سر پشت را خاصي مراحل هانديش از دوره
 و بـازنگري  ةزمينـ  معاصـر  در دورة درنهايـت  و شـده  آغاز ديني متون در ديني تفكر مباني

 رانمتفكـ . اسـت  شـده  فـراهم  اسالمي جوامع در مسلمان متفكران انديشة اجتماعي بازبيني
 ،احمـد  آل جـالل  اقبـال،  كـواكبي،  اسـدآبادي،  الدين  سيدجمال مثل معاصر در دورة اسالمي
 فرهنگي خويشتن به بازگشت دنبال به) ره( خميني امام و ،طباطبايي عالمه مطهري، ،شريعتي

 . هستند جامعة اسالمي ديني و

 پرداختند اجتماعي مسائل طرح به اسالم ظهور ابتداي مسلمانِ متفكران ،نويسنده نگاه از
 به ميالدي چهاردهم قرن از اسالمي تمدن افول و است داشته تداوم دوره اين تا آنان تالش و

 توقف موجب اجتماعي مسائل و امور در تحقيق و انديشيدن چگونگي در تأثير باوجود بعد
 پس متفكران حتي و است نشده اسالمي متفكران مكتوبات و آثار در اجتماعي مسائل طرح

 .)17: همان( اند زده تأليف به دست اجتماعي متعدد هاي در زمينة هم اسالمي تمدن افول از

 بـه  يابي  دست امكان مسلمانان انديشة اجتماعي طرح با كه شود مي تأكيد ،دوم فصل در
 نويسنده ،سوم فصل در .شد خواهد فراهم اجتماعي علوم در حوزة جديد مفهومي هاي  نظام
ــ    اجتمـاعي  عوامـل  باسـتان،  دنيـاي  علمـي  مراكز ،ها تمدن اسالمي، اصيل منابعِ عاملِ پنج

 مسـلمانان  انديشـة اجتمـاعي   مشخصـاً  و علوم گيري شكل در را سياسي عوامل و ،فرهنگي
. دارد اختصـاص  مسـلمان  متفكران ةانديش اصول و مباني به چهارم فصل .بيند مي ثيرگذارأت
 اسـالمي  تفكـر  و اسـت  تفكر اين ويژگي ترين لياص انسان بودن محوريت ،نويسنده نظر  از

ـ  بـه  انسـان  نظـم،  وحـدت،  لواص. مدار تاريخ و مدار جامعه تا است مدار انسان تر بيش  ةمثاب
انديشة  اصول عنوان به ها آن از كه روند شمار مي به عناصري از وحي و ،كمال صغير،  جهاني

 .شود مي ياد اسالمي اجتماعي

. اسـت  مسـلمان  متفكـران  تحقيـق  هاي روش در زمينة بحث كتاب پنجم فصل موضوع
 ةمورداسـتفاد  علمـي  هـاي  روش از مصـاحبه،  اي، مقايسـه  و اسنادي بررسي ،مشاهده روش

 يعقـوبي،  مقدسـي، . اسـت  شـده  اشـاره  هـا  آن بـه  فصـل  اين در كه است اسالمي متفكران
 هستند تفكرانيم ترين اصلي بيروني و ،ناصرخسرو فضالن، ابن بطوطه، ابن واقدي، مسعودي،

 .اند كرده اقدام يادشده هاي روش از استفاده با فرهنگ بررسي به كه
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 نشـان  تا كوشد مي »انديشة اجتماعي و رينگا تاريخ« قالب در نويسنده ،ششم فصل در
 و مسـائل  ثبـت  اصـلي  هـاي  راه از يكـي  اسالمي فرهنگ و تمدن در ينگار تاريخ كه دهد
 در. كننـد  ايجـاد  ارتبـاط  خود فرهنگي گذشتة با بتوانند نآيندگا تا است بوده جامعه وقايع
قـرار   بررسـي مورد هجامع و فرهنگ در راننگا تاريخ انديشة اجتماعي و رويكرد فصل اين

 .است گرفته

 سـياحان  انديشة اجتمـاعي  ،»ها سفرنامه در انديشة اجتماعي« فصل يعني ،هفتم فصل در
 جوامع، و ملل تاريخ رسوم، و آداب و فرهنگ به توجه. شود مي داده قرار مداقهمورد مسلمان

 كـه  است اجتماعي يموضوعات از حكومت نوع و ،سياسي نظام اجتماعي، رفتارهاي و دين
 پرداختـه  هـا  بـه آن  مصـاحبه  و ،اي مشاهده اي، مقايسه هاي روش از استفاده با ها سفرنامه در

 . است  شده

 از تعـدادي  معرفـي  بـه  سـنده نوي شـانزدهم،  تـا  هشـتم  فصـل  از يعنـي  ،دوم بخش در
 آنـان  و رويكـرد  انديشـه   ويژگي و ،اند پرداخته اجتماعي مباحث به كه ،اسالمي انديشمندان

 طوسي، الدين نصير خواجه ،الملك نظام خواجه غزالي، محمد امام بيروني، فارابي، پردازد. مي
 از مطهـري  و ،شـريعتي  ،احمـد  آل جـالل  و اسـالمي  متقـدم  انديشـمندان  از خلـدون  ابن و

 قـرار  نويسـنده  توجه مركز در آنان انديشة اجتماعي بررسي كه هستند متأخري انديشمندان
  . است گرفته
 انديشـمندان  تـرين  مهـم  از يكـي  عنـوان  بـه  ،فـارابي  به پرداختن ضمن ،هشتم فصل در

 بـه  خـود  فكري نظام در فارابي كه شود مي بيان ،اسالمي فلسفة مؤسس و مسلمان اجتماعي
 در. است اجتماعي فطري طور به انسان او نظر از و پرداخته هم كنار در جامعه و سانان طرح
 و ،گوو گفت مشاهده، مثل تجربي هاي روش از استفاده با بيروني كه شود مي گفته ،نهم فصل

 بـا  خاصـي  يسـان  هـم  او نظـري  مبـاني  و است پرداخته اجتماعي عناصر مطالعة به مقايسه
 سياسـي  انديشـة  هـاي  بنيـان  كـه  كرده است بيان دهم فصل در ندهنويس .دارد كاركردگرايي

 ضـمن  ،يـازدهم  فصـل  در. كـرد  وجـو  جسـت  او الملوك نصيحة كتاب در توان مي را غزالي
 ،غـرب  سياسـي  انديشمند ي،ماكياول و خواجه ةمقايس به ،الملك نظام خواجه انديشة بررسي

 نظري دهي سازمان پي در شهريار در يماكياول و نامه سياست در خواجه گويد و مي پردازد مي
 كـه  دهنـد  پاسـخ  سؤال اين به تا كنند مي تالش و هستند خود جامعة سياسي نظام عملي و

 دسـت  جديـد  سياسي نظم به توان مي چگونه و است ريخته هم به موجود سياسي نظم چرا
 ).265 :همان( يافت
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 كـه  شـده  بيـان  طوسـي  ننصيرالدي خواجه انديشة اجتماعي بيان در ،دوازدهم فصل در
 را جديد يمفهوم وي و »تضاد« و »تعارض« تا است »وحدت« و »اعتدال« او مركزي مفهوم

 اسـتمرار  و) نسـل  بقاي ميل به و ،غذا به ميل جنسي، و جسمي نيازهاي( جامعه پيدايش از
 . است كرده ارائه) محبت  نظريه( جامعه

نويسـندة   نگاه از. است شده اندهر سخن خلدون ابن درباب تفصيل به ،سيزدهم فصل در
 سـاخته  جامعه چگونه. است شده طراحي اصلي سؤال دو براساس خلدون ابن ةمقدم كتاب
 نگـاه  از اسـت؟  شـرايطي  و عوامل چه از ناشي آن عناصر و جامعه تطور و تحول شود؟ مي
 در گري ياري روح. است جمعي حيات جوهر گري ياري روح و اجتماعي تعلق خلدون ابن
 هـاي  سـازمان  ،نهادهـا  تأسـيس  طريـق  از شهر در و خويشاوندي نظام براساس نشيني ديهبا

 ةنظريـ  انسـان،  رد محـيط  تـأثير  نظير مباحثي. شود مي حاصل همسايگي روابط و ،اجتماعي
 طبقـات  تمـدن،  انحطـاط  عوامـل  اجتمـاعي،  تحـول  ةنظري جوامع، شناسي سنخ جغرافيايي،
 .است  شده پرداخته آن به فصل اين در كه است لتدو ةنظري و ،عصبيت ةنظري اجتماعي،

 او اجتمـاعي  نگـرش  و انديشـه  جـالل،  ادبـي  آثـار  به اشاره ضمن ،چهاردهم فصل در
 و درخـدمت «و  »زدگي  غرب« مؤلف عنوان به او كه است شده بيان و داده قرار موردبررسي

 ،آن هـاي  ريشه و گيزد  غرب يعني ،جامعة ايراني ةمسئل ترين اصلي به »فكران روشن خيانت
 و معاصـر  جامعـة ايـران   از جامع تحليلي ةارائ دليل به را او توان مي ،درنتيجه است. پرداخته
 . كرد قلمداد معاصر در دورة ايراني مدرنيتة طرح رةچه ترين اصلي ايراني مدرنيتة

 يشناخت جامعه ةنظري مباني و اصول و ها ويژگي بيان و شريعتي علي به پانزدهم فصل در
 پاياني  فصل در ،درنهايت. است شده اشاره ايران در شناسي جامعه توسعة در وي نقش به او

 شـخص  زندگي به اشاره از پس ،فصل اين در .است شده پرداخته مطهري مرحوم به كتاب
 ،شناسي جامعه فلسفة مباني مطهري، نظر از شناسي جامعه فلسفة به ،مطهري فكري مراحل و
 نويسـنده،  نظـر  از .اسـت  پرداخته شده مطهري منظر از عصر تماعياج و فرهنگي مسائل و

 نقـادي  ضـمن  ،تـاريخ  و جامعـه  قسـمت  در ،اسـالمي  بيني جهان كتاب در مطهري مرتضي
  .است پرداخته اسالمي شناسي جامعه براي فلسفي و فكري هاي بنيان طرح به ،شناسي جامعه

 

 شكلي هاي كاستي و  ضعف تحليل .4

 موارد به آن نواقص از توان مي ،است آن واجد كتاب اين شكلي حيث از كه امتيازاتي دركنار
 .كرد اشاره ذيل
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 مخاطـب  براي را كتاب مسير اصلي ةنقش ها بندي عنوان و كتاب مطالب فهرست ،درابتدا
 از يكـي . يابـد  دست خود نظرمورد مطلب به تواند مي سرعت به مخاطب و سازد مي روشن

 در كـار  ايـن  امـا  ،است فصل هر پايان در مختصر گيري نتيجه يك ةارائ اثر شكلي امتيازات
 منبع عنوان به اثر اين كهجا آن از. است نگرفته صورت كتاب دهم و اول فصل يعني فصل  دو

 شـده  تـأليف  شناسـي  جامعه دانشجويان براي »تاريخ تفكر اجتماعي در اسالم« درس اصلي
 بـه . شـد  مي  طراحي و دهي سازمان درسي كتب متون قالب در كه بود شايسته و بهتر ،است
 تسـؤاال  و داشـتند  فصل همان پايان در گيري نتيجه و خالصه فصول ةهم كه صورت اين
 در نهـايي  گيـري  نتيجـه  نداشـتن   كتاب هاي ضعف از يكي. شد مي ذكر فصل به مربوط مهم
 .است كتاب پايان

 تـوازن  نكـردن  رعايـت  ،اسـت  ذكـر  قابل اثر بندي فصل ساختار مورددر كه ديگري نكتة
 تـا  هشـتم  فصل از ،كتاب دوم بخش در براي مثال،. هاست فصل برخي چينش در محتوايي
 چهاردهم  فصل در ،است شده پرداخته اسالمي متفكران انديشة اجتماعي بررسي به شانزدهم

 اما ،شده داده اختصاص احمد آل جالل انديشة اجتماعي بررسي به صفحه شصت حدوددر
 ايـن  بر. است آمده صفحه شش در غزالي محمد امام به مربوط مطالب حجم دهم فصل در

  .شود  رعايت بندي فصل ساختار در محتوايي تناسب اين كه است شايسته ،اساس
 و عناصـر  بنـدي  دسـته  و بنـدي  تقسـيم  بـا  تـا  دارد تـالش  كتاب جاي جاي در نويسنده

 مخاطـب  به بررسيمورد عموضو درباب مندي نظام و شفاف تصوير بررسي،مورد هاي مؤلفه
 مجدد بررسي و ويرايش به كه گرفته صورت اشتباهاتي ها قسمت بعضي در اما ،كند عرضه
 بـه  تـوان  مـي  را شناسـي  جامعـه  تاريخ كه است شده بيان كتاب سيزده صفحة در. داردنياز 
 ايـن  عنـاوين  ذكـر  در. اسـت  شـده  اشـاره  دوره ده بـه  كتاب در اما ،كرد تقسيم دوره  يازده
 نويسـنده  پنجم دورة از اما ،شده استفاده »دوره« لفظ از چهارم تا اول دورة ،گانه  ده هاي رهدو
 دهم تا مرحلة پنجم معرفي به وكرده  استفاده »مرحله« ةواژ از »دوره« ةواژ از استفاده جاي به

  .)27- 13: 1392آزادارمكي ( است پرداخته

 و ويـرايش  بـه  مـوارد  از ياريبسـ  در ،شـده  نوشـته  روان و سـليس  اگرچـه  كتاب متن
 كـه  است آن از حاكي اين و شود مي احساس كالم در زيادي ابهام ، زيرادارد نياز بازنويسي
 غفلـت مورد كتـاب  ويراسـتار  و نويسنده نظر از اشكاالت اين اثر، متعدد هاي چاپ باوجود
 ارتبـاط  ايلوسـ  و جديـد  متفكران بين اما« است: شده بيان ،نمونه عنوان به. است شده واقع

 اسـت:  آمـده  يـا  )24(همـان:   »دارنـد  عهـده  بـه  را انتقـال  ايـن  ةوظيفـ  خـوبي  به نيز جمعي
 اشـاره  بايدو  شده  شروع او با شناسي جامعه و است شناسي جامعه گذار بنيان كنت  معتقدند«
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 سـان  هـم  و نظيـر  درسـت  نويسـد،  مـي  خـود  تحليلـي  فلسفة دروس در كنت اوالً كه نمود
 از .)25: همان( »داشت وجود نيز قبالً اجتماعي فيزيك يعني است، ساخته او كه اصطالحي

 تـا ...» ينگار تاريخ بر جغرافيا« :كرد اشاره هم مورد اين به توان مي ويرايش قابل موارد ديگر
  ).174(همان:  »داد تغيير .«.. همين صفحه سوم سطر

 شـيوة  متفكـران  از برخـي  از قـول  نقـل  در يـا  متفكران انديشة تبيين در موارد برخي در
 اسـت:  آمـده  كتـاب  در براي مثال،. رسد مي نظر به تأمل قابل كه بوده نويسنده منظور خاصي

 فـارابي  درمـورد  يـا  )205 (همـان: ..» .مدينـة فاضـله   اهل يآرا كتاب 74 ةصفح در فارابي«
 به را صفحه  250 حدود مدينة فاضله اهل آراي خود اي صفحه 330 كتاب در. «.. نويسد مي

 اعداد اين ذكر رسد مي نظر به كه درحالي ،)119(همان:  »است داده اختصاص فلسفي مباحث
 مـذكور  صـفحات  از نويسـنده  منظـور  نيسـت  معلـوم  ،اينبر عالوه .ندارد ضرورت متن در

 امروزي؟ ةنسخ يا آثار اين خطي ةنسخ است؟ انديشمندان ةرسال از نسخه كدام براساس

 انـد  اهميت حائز انديشة اجتماعي در كه را ذكر كرده موارد برخي 77 تا 76 صفحات در
 امـا  ،كـرده  ذكـر  را ها آن مضامين و قرآن آيات از برخي و است كرده اشاره ها آن به قرآن و

 .است نياورده قسمت اين در را آيات هاي هترجم

 اثـر  و كـالم  در اختصـار  رعايت براي كه زايد و يضرورغير اطالعات از است پر متن
 و قـاهره  شـهر  به پرداختن براي مثال،. كند نمي وارد متن ساختار به آسيبي هيچ ها آن حذف
 و بيـوگرافي  از اضـافي  توضـيحات ). 190همـان:  ( نـدارد  ضرورتي هيچ آن هاي محله بيان

  .)360- 343 بنگريد به همان: ،نمونه براي( است حذف قابل اسالمي انديشمندان  ةنام  زندگي

 آزار را مخاطب كه دارد وجود منطقيغير و طوالني هاي قول نقل اه بخش از بسياري در
 بـارة در ،احمـد  آل جـالل  همسر ،دانشور سيمين زبان از روايتي ذكر در نمونه رايب ؛دهد مي

 آن حـذف  كـه  اسـت  شـده  گنجانده متن در بلندي قول نقل مذهب به او گرايش چگونگي
 پـاراگراف  در كـه  ،نويس رساله خانم از يقول نقلكه  آن ويژه به ؛)357همان: ( دارد ضرورت

 متن يك ةپيكر به صفحات اين در مبهم افراد برخي گوهايو گفت و ،آمده صفحههمان  دوم
 . است كرده وارد آسيب علمي

، مثالً ارجاعات بسيار به شريعتي، درخور حذف نويسنده يك به اندازه از بيش ارجاعات
 از نويسـنده  دهـد  مي نشان و كاهد مي متن ارزش و اعتبار از صفحات از بسياري دراست و 

 از اي پـاره  در. اسـت  نكـرده  اسـتفاده  بحـث  ارچوبهچ در مناسبي و ،متعدد ،درخور منابع
 داده ارجـاع  و كـرده  تكيـه  ديگر منبعي به نظرمورد انديشمند اثر به ارجاع جاي به هم مواقع
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» 68 وايتهـد، « بـه  امـا  شده هآورد شريعتي از مستقيم يقول نقل 65 و 64 ةصفح در يا ؛است
 ، بند دوم).60(براي نمونة ديگر، بنگريد به همان:  است شده داده ارجاع

 ذكر شـده اسـت،   كتاب نام فقط گاه. كند نمي پيروي ساني يك منطق از دهي ارجاع ةشيو
 »انونقـ « مثـال  بـراي  ،نويسـنده  نـام  فقـط  گاه ؛)63 همان:( »قدرت كالبدشكافي« مثالبراي 

 شـده   داده  ارجـاع  هصفح ةشمار و نويسنده به موارد برخي ؛ دراست شده بيان ،)63 همان:(
آمده  صفحه و ،سال نويسنده، نام گاهي ؛)102همان: ( »30ة صفح گلدمن،« مثال است، براي
 ذكـر  بـدون  نويسـنده  نـام  يگـاه  ؛)13همان: (» 9 ةصفح ،1358 شريعتي،« مثال است، براي

ذكر  صفحه ةشمار و كتاب اسم گاه؛ )65همان: ( »68 ايتهد،و« براي مثال آمده است، صفحه
 ).80همان: ( »10- 7 ةصفح /دائمي انقالب ةنظري و اجتهاد« مثالبراي  است،

 موضـوع  يـك  دربـاب  متكثـري  و متنوع هاي ديدگاه از ها بخش از بسياري در نويسنده
ـ  را مطلب و برد نمي ديدگاه اين صاحبان از نامي اما ،راند  مي سخن  .آورد مـي  ارجـاع  دونب
 باشد  منبع با راه هم كه دارد ضرورت كه درحالي ،ندارند ارجاع مطالب از توجهي قابل بخش

 .)سوم بند، 214 ؛123 ؛دوم بند ،82 ؛47 ؛آخر بند، 42 ؛38 همان: ،نمونه براي(

 ةصـفح  هشـتمِ  سطر :كرد  اشاره موارد اين به توان مي كتاب ويرايشي و اماليي اغالط از
 سـطر  ،چهـارم  بند ،106 ةصفح ؛است »المنقذ« آن درست شكل كه »الضالل من المنفذ« 95
 دوم سـطر  ،سـوم   بنـد  ،258 ةصـفح  ؛اسـت  »مقتضـي « آن درست شكل كه »متقضي« ،سوم

 267 ةصفح ؛»اشغال« جاي به »اشتغال« ،پنجم سطر ،261 ةصفح ؛»برزيده« جاي به »برگزيده«
 مشـخص  »قـرآن  كونبه  آيات« از نويسنده مقصود 423 ةصفح ؛»خواستند« جاي به »خاستند«

 بـه  كـه » هسـتند  فسـاد  و كون درمعرض طبيعي عالم موجودات« است: شده گفته يا نيست
  .)205همان: (نياز دارد  توضيح

 متنشدن  تر سليس موجب اگرچه و نوشتاري تا است گفتاري منطق متن بر حاكم منطق
 و ،سـليس  ،سـاده  اثـر  زبـان  ،شـكلي  حيـث  از ،درمجموع. است كاسته آن وزانت از ،است
 از انبـوهي  حجم و است ويرايشي و اماليي هاي غلط از پر اما ،است مخاطب براي فهم قابل

  .دارد حذف قابليت كتاب مطالب
 

 محتوايي هاي كاستي بررسي .5

 در كاررفتـه  بـه  مفـاهيم  برخـي  مانع و ،جامع دقيق، تعريف عدم كتاب هاي ضعف ترين مهم
 ارتبـاط  مـتن  با بتواند مخاطب و نكند ايجاد مخاطب براي ابهامي كه اي گونه به ،است كتاب
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 يـا  انديشة اجتمـاعي  بررسي نويسنده منظور و مقصود وقتي براي مثال،. كند برقرار درستي
 مقصود كه است نشده بيان مشخص طور به ،است اسالمي متفكران شناختي جامعه تعبيري به
 دو ايـن  آيا چيست؟ انديشة اجتماعي با سياسي انديشة اوتتف چيست؟ انديشة اجتماعي از
 الديننصـير  خواجـه  و الملك نظام خواجه هاي ديدگاه آورده مقدمه در نويسنده ؟يندمعنا هم

 معرفـي  به نيز كتاب در وي .)5: 1392آزادارمكي ( اجتماعي تا است سياسي تر بيش طوسي
 سياسـي،  سـاختارهاي  و نهادهـا  بـه  انمتفكر نگرش و پرداخته متفكران اين سياسي انديشة
 به جايي دركه  اينبا نويسنده رسد مي نظر به. داده است قرار موردبحث را حاكميت و ،دولت
. اسـت  گرفته معنا هم را دو اين كتاب متن در ،است قائل اجتماعي و سياسي انديشة تفكيك
 .شود  گفته سخن دري هر از ها بخش بعضي در تا است شده منجر مسئله همين

. دارد بـااليي  حجـم  بلنـد  هـاي  قـول  نقل و ضروريغير محتواي گنجاندن دليل به كتاب
 ايـن . داد تقليـل  را آن تـوان  مي محتوايي حجم نظر از دارد، توجهي قابل امتيازات اثر اگرچه
 كـه  درحـالي  ،شود مي  مشاهده ابتدايي هاي فصل در   ويژه به غيرضروري موارد در كالم ةاطال
 از ديگر فصول در يا آورد اختصار به را ابتدايي فصول محتواي از توجهي قابل بخش توان مي
 فصـل  از نويسـنده  براي مثال،. كرد اجتناب بحث اصلي موضوع با مرتبطغير اطالعات ةارائ

 زنـدگي  و شخصـيت  دربـاب را  زيـادي  اطالعـات  فصـل  هر ابتداي در شانزدهم تا هشتم
 اطالعــات ايــن مــوارد برخــي دركــه  كــرده وريآگــرد اســالمي انديشــمندان و متفكــران

 .اند حذف قابل و ضروريغير

 »عنـوانِ  « به نويسنده و دنندار سازگاري آن عناوين با فصول محتواي ها بخش بعضي در
براي . است نگفته سخن »شده تعريف عنوانِ« پيرامون و نيست بند پاي شده مشخص سرفصل

 در ،بخـش  اين انتهاي در »ارسطو و فالطونا دورة« توضيح در كتاب 16 تا 14 ةصفح مثال،
 دانسـته  شناسـي   جامعه گذار بنيان عنوان ةشايست را منتسكيو آرون، ريمون از يقول نقل ضمن
 .نيست  بند پاي »عنوان« به چندان نويسنده ،»اسكندريه دورة« عنوان ذيل ،درادامه يا است

 نظام اما ،است  توجه جالب و بديع شناسي جامعه تاريخ بندي دوره درجهت نويسنده اقدام
 دوره ده بـه  را شناسـي  جامعه تاريخ نويسنده وقتي. است نقد قابل بخش اين در بندي تقسيم
 و ،ارسطو و افالطون دورة ،افالطول و پيشاارسطو دورة را سوم تا اول دورة و كند مي تقسيم
 در كـه  دارد شـاره ا و كنـد  مـي   معرفي اسالمي دورة را چهارم دورة ،نامد مي اسكندريه دورة
 نظـر  بـه  ؛)18همان: ( است شده پرداخته اجتماعي مسائل و جامعه به احاديث و كريم قرآن
 احاديـث  و قرآن با اجتماعي متفكران ديگر و افالطون و ارسطو قراردادن عرض  هم رسد مي
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 از قبل اديان ديگر متون در ، زيرارود مي  شمار به سليقگي كج نوعي و نباشد منطقي روايات و
 اشـاره  اجتمـاعي  هـاي  آسيب و خانواده، با فرد ةرابط ،اجتماعي مسائل ،جامعه بر نيز اسالم
 دارد اشاره مبهم و كالن ةگزار يك به نويسنده قسمت اين انتهاي دركه  اين نكته. است شده
 احاديـث  و قرآن در شده مطرح اجتماعي هاي انديشه جز گفت توان مي تقريباً« :نويسد مي و

 فرهنـگ  به پرداختن درجهت تالش ينتر بيش و است  نگرفته صورت زمينه اين در تالشي
 ذيـل  در اجتماعي تفكر بندي  دوره ضمن ،بخش همين در .)18همان: » (است بوده اسالمي
 ايـن  تقريبـي  زمـان  از ،هـا  حوزه تنوع دورة يعني ،چهارم  دورة تشريح هنگام ،اسالمي دورة
 .)21همان: ( دارد اشاره قروني چه به نويسنده نيست  معلوم و شود نمي سخني دوره

 امـا  ،پرداخته متأخر و متقدم متفكران هاي انديشه و آرا بررسي به كتاب اين در نويسنده
 پيـروي  شـده   تعريـف  و مشـخص  منطقـي  و چهارچوب از ها نام اين گرفتن قرار هم دركنار
 كند مي مرتبط هم به را فكرانمت اين اي مندي مسئله چه نيست مشخص ،ديگر عبارت به. كند نمي
 انـدازه  چـه  تا غزالي و ،الملك  نظام خواجه ،الديننصير خواجه نظير متفكراني نظرهاي و آرا و

 ارچوبهچ فقدان ؟اند اهميت واجد امروز شرايط در اجتماعي علوم حوزة گران تحليل براي
 باعث اثر بر كمحا رويكرد در بودننمحور  مسئله و متفكران گزينش براي مشخص منطقي و

 بـه  راجع عمق  كم و ،پراكنده ،المعارفي  دايرة اطالعاتي صفحه پانصد قالب در نويسنده تا شده
 كه گفت بايد ،دليل همين به. دهد ارائه مخاطب به را تاريخي دورة يازده و مسلمان متفكران
 مخاطـب  ،يتدرنها. بينجامد انديشة اجتماعي در حوزة دانش توليد به تواند نمي كار حاصل

  .شود مي  رو هروب اي نامه زندگي گاهي و سطحي و پراكنده اطالعاتي از انبوهي با
 در نويسـنده  گـزينش  كـه  است اين گيرد مي شكل مخاطب نظر در كه سؤاالتي ازيكي 

 بـه  تنهـا  نويسنده شاخصي چه با يعني است؟ گرفته شكل مبنايي چه بر ها شخصيت معرفي
 بپرسد دارد حق مخاطب ؟است پرداخته كتاب در نظرمورد رانمتفك انديشة اجتماعي معرفي
 مطهـري  و شـريعتي  يـا  احمد آل جالل انديشة اجتماعي بررسي به كتاب دليل چه به و چرا

 يـا ) ره( طباطبـايي  عالمـه  انديشـة اجتمـاعي   بـه  فصـلي  ن،امعاصر ميان از اما ،پرداخته
 را شريعتي يا احمد آل جالل توان يم اساساً آيا است؟ نشده داده اختصاص )ره( خميني امام
 غزالـي  محمد امام و الدين، نصير خواجه ،فارابي يعني اسالمي انديشمندان ديگر با عرض  هم
 بـا  مقايسـه  در احمد آل جالل انديشة و زندگي به متن از زيادي حجم اختصاص داد؟  قرار
 از احمـد  آل جـالل  از حـذف  قابـل  و ،ضروريغير ،زايد اطالعات ةارائ و غزالي محمد امام
 . رود مي شمار به اثر ضعف نقاط



 395   )مقدم جواد نظري( ... تاريخ تفكر اجتماعي در اسالم؛كتاب  انتقادي بررسي

 

 شـده  موجـب  مسئله همين و نشده بيان روشن متفكران گزينش و انتخاب هاي شاخصه
 ابتـدايي  فصـول  در نويسـنده  البتـه . بزنـد  انتخـاب  بـه  دسـت  خـود  سليقة بنابه نويسنده تا

 بـا  مواجهـه  در نـي ايرا اسالمي ميراث در موجود هاي ظرفيت كشف دنبال به كه كرده  اشاره
 و معرفتـي  نظـام  و فكـري  مبـاني  كشـف  و شناسايي لذا و است غربي انديشمندان و غرب

 انديشـة اجتمـاعي   بـا  تطبيقي بررسي يك چهارچوب در اسالمي متفكران انديشة اجتماعي
 انديشـة  ببينـد  اسـت  قـرار  مخاطـب  ،اساس اين بر. است نويسنده نظرمورد غربي متفكران
 از تـوان  مـي  لـذا  .دارد گفـتن  براي حرفي چه غربي متفكران با مقايسه در مسلمان متفكران
 مـاركس  از متـأثر  شـريعتي  كـه  دارد ايـن  بـه  اشـاره  كـه  درحـالي  چـرا  كـه  پرسيد نويسنده

 عـداد  در را او اسـت ) 412همـان:  ( وبـر  ديـدگاه  و ،)411همـان:  ( گورويچ ،)408  همان:(
 است؟ داده قرار ديگران و ،الملك  امنظ خواجه ،فارابي با عرض هم و اسالمي متفكران

 امر از را دقيقي تعريف اجتماعي متفكران به پرداختن از پيش نويسنده تا بود الزم اساساً
 ةنظري و انديشه هاي  شاخصه تعيين آن دنبال به و مفهوم اين پرتو در تا دكر مي ارائه اجتماعي
، سياسي متفكر با اجتماعي متفكر مايزت وجه، سياسي امر با اجتماعي امر تمايز وجه ،اجتماعي

 اسـت كـه   چهـارچوب  اين در. شود مشخص ها  نظريه ديگر با اجتماعي ةنظري تمايز وجهو 
 .يافت دست اجتماعي متفكران بندي  دسته نظام يك به توان  مي

 تـرين  مهم به اجتماعي متفكران آراي به اشاره ضمن در نويسنده ،شناختي روش حيث از
 ،دارد وجـود  هـا  دوره و متفكران اين از هريك حول كه  ،اصلي هاي جدال و ،مباحث ،منابع

 در حـوزة  متمركزي موضوع يا پژوهشي حوزة هيچ با درواقع مخاطب ذهن .است نپرداخته
 تـا  شود نمي فراهم مخاطب براي امكان اين ،ديگر ازطرف. شود نمي درگير انديشة اجتماعي

 بـا  مسلمان اجتماعي انديشمندان آراي ميان نسبت يا يتطبيق بررسي به مطالعه اين خالل از
 بـه  پـرداختن  ضـمن  در بود بهتر براي مثال،. بپردازد غرب اجتماعي انديشمندان هاي نظريه
 آراي ي بـه مختصـر  ةاشـار  ،)222- 216همان: ( ها مدينه و جوامع انواع درباب فارابي آراي
 انديشـمندان  ياتنظر ةمقايس به كرد و مي ديگران و ،وبر كنت، دوركيم، نظير پردازاني  نظريه

 آثار بررسي در رويكرد اين اتخاذ ،متن بودن آموزشي به باتوجه. پرداخت مي غربي و اسالمي
 حوزة دانشجويان كه ان،مخاطب براي شده مطرح مباحث تر عميق فهم به مسلمان انديشمندان

 برخـي  بـه  اشـاره  ،صـورت  اينغيـر در. كـرد  خواهد يتر بيش كمك ،هستند اجتماعي علوم
 يـا  ،)207همـان:  ( فـارابي  نظـر  از »فطـرت  نظرية« ،)205 همان:( »فعال عقل« مانند مباحث

 و اهميـت  بـه  اشـاره   بـدون ) 288همان: ( طوسي الديننصير خواجه نگاه از »محبت ةنظري«
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 اجتماعي عالمان هاي انديشه و ها نظريه با ها آن نسبت و امروز شرايط در مباحث اين جايگاه
 .داشت نخواهد مخاطب براي دستاوردي امروز

 شـده  تـأليف  اسـالمي  متفكران شناختي جامعه تفكر با آشنايي منظور به اگرچه كتاب اين
. است پرداخته اسالمي انديشمندان حال شرح به و دارد تاريخي ةجنب تر بيش درواقع، است،

 دهد مي  قرار مخاطب اختيار در انديشمندان اين از منسجميغير و  پراكنده اطالعات نويسنده
 پراكنده هايي قول نقل آوردن به مواقع تر بيش در اسالمي متفكران انديشة اجتماعي ذكر در و

 آنـان  هـاي  نظريـه  و ،اجتماعي تفكر ،نظري رويكردهاي از را روشني تصوير و كند مي اكتفا
 .دهد نمي ارائه

 نياز دارنـد.  نويسنده شرحِ به و اند ناقص و پرابهام موارد اي پاره در ها قول نقل و عبارات
 روح چهـارم  قـرن  در« :نويسـد  مـي  ،)»13: 1362«( متز دامآ از يقول نقل ضمن ،نمونه رايب

 درياي از دريانوردان هاي قصه به شوق و شور با مردم ... شد تقويت علمي گريوجو جست
 توضـيح  ضـمن  در ،ديگـر  جاي در يا) 20: 1392(آزادارمكي  »دادند مي گوش هند و چين

 و ،كنـدي  ،بيرونـي  كنار در چرا سهروردي نام نيست مشخص ،مسلمانان انديشة اثرگذاري
» كرد رد را يوناني منطق منسجم و منضبط اي شيوه نيز سهروردي« :است شده آورده هيثم ابن
 مشـاهده   روش« :اسـت  شـده  آورده صورت بدين يقول نقل جمله اين از پس درادامه بعد و

 احسـاس  كـه  قاعده اين به را كندي العمل، عكس زمان كشف به را بيروني كه بود اي تجربه
 نورشناسـي  مبحـث  در وي كشـفيات  به را هيثم ابن و تحريك با است متناسب عضو پاسخ

بـدين شـرح آورده    الديننصير خواجه از پرابهام و بلند يقول نقل .)61همان: ( »كرد هدايت
   شده است:

 اسـت  مقصور حكيم نظير چه حكمت، اقسام از افتد جخار تفصيل روي از باب اين و
 به و نشود متطرّق بدان انتقال و زوال كه امور كليات از تفحص و عقول قضاياي تتبع بر

 .)278همان: ( ... و نگردد متبدل و مندرس دول انصرام و ملل اندراس

 تأمـل  قابـل  محتـوايي  هم و شكلي ةجنب از هم كه شده ذكر عبارتي كتاب سوم فصل در
در  تاريخي اشتباه و ندارد تطبيق قابليت تاريخي هاي واقعيت با محتوا رسد مي نظر به و است
   :است گرفته صورت تجديدحيات و نوگرايي سمت به غرب حركت و اروپا تاريخ زمينة

 ايران كرد، حركت هنري و علمي تجديدحيات و تغيير ،شدن نو سمت به اروپا كه زماني
ــاط ــار انحط ــود دچ ــ و ب ــول ةحمل ــز مغ ــر ني ــزود آن شــدت ب ــرايط  .اف ــن ش در اي
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الدين به عزاي پسرش و شاعران و اديبان نيز به سـرودن اشـعار دربـاري      جالل  سلطان
   .)89همان: ( ايران به ادب و شعر حماسي نياز داشت كه درحالي ،مشغول بودند

 غرب جديدحياتت و رنسانس دورة بعد به پانزدهم قرن ،نويسنده ادعاي بنابركه  آن حال
مغول به ايـران در سـه قـرن     ةحملتاريخي  هاي گزارشبا تكيه بر  ازطرفي، .رود مي شمار به

 ،نظر از اين اشتباه تـاريخي  فصر ).1388 (اقبال آشتياني پيش از رنسانس اتفاق افتاده است
مغول، به موازات آغاز رنسانس در غرب، دولت صـفوي   ةحملگفت چند قرن پس از   بايد
دولـت متمركـز    گيري شكل ةزميندر اين دوره  ،آيد كه از نگاه بسياري  ران روي كار ميدر اي

   .)141: 1393 (نجفي و فقيه حقاني شود  فرهنگي و اقتصادي ايران آغاز مي توسعةسياسي و 
 و علمـي  مـتن درخـور   و اسـت  شـده  بيـان  ممكن شكل ترين ساده به مطالب از برخي
نوشـته شـده    مـثالً . اسـت  دقيـق  و علمي توضيحات و يشويرا نيازمند و نيست دانشگاهي

 )خدا و انسان ميان( رابطه اين بيان به اسالم در اجتماعي تفكر در مباحث از بسياري« است:
 اين به توجهي تر كم و ندا قائل واسطه خدا و انسان بين ديگر مذاهب در كه درحالي ،پرداخته
 نويسـنده  و دارد ابهـام  مطالـب  از اي پـاره  يا ؛)81: 1392آزادارمكي ( »اند داده نشان مباحث
 ؛اول بنـد  ،117 ؛سـوم  و دوم بنـد ، 113 همـان:  براي مثـال، ( است گذشته ها آن از سرسري

 قـرن  در »ها آن جز« و ،صوفيان ،عيليااسم گران دعوت ،معتزله كه است شده گفته يا؛ )206
 نيـل  موجـب  و گشـودند  ار تفكـر  ةتـاز  هاي افق ها جدل و مناظره با هجري هشتم و هفتم

 جا اين در عبارت اينكه  آن از فارغ ،)82همان: ( شدند اوج و كمال ةنقط به اسالمي فرهنگ
 چـه  »هـا  آن جـز «  از نويسـنده  منظـور  نيسـت  معلـوم  است، شده ذكر منبع به ارجاع بدون
 لافـو  و سـكون  دورة دوره ايـن  شده گفته كتاب همين در اين از پيش كه درحالي ؟اند كساني
 اجتماعي مسائل به توجهي بي موجب تصوف و اشاعره تسلط درادامه و است اسالمي تمدن

  .)22 همان:( است علمي اجتماعات پاشيدگي ازهم و
 فرق و ها جريان از نويسنده ديني عميق اطالعات عدم از حكايت گاه ها گزاره برخي
 موجب است مكنم نويسنده سوي از ناقص صورت به بحث ةارائ البته. دارد اسالمي
 انحطاط داليل به اشاره ضمن ،سوم فصل در نويسنده براي مثال،. شود مخاطب برداشت سوء
 ميلي كه او« :نويسد مي و كند مي معرفي انحطاط اين عامل را عباسي متوكل ،عقلي علوم
 در .)94همان: ( »پرداخت نظر اهل با مخالفت به داشت حديث و سنت اهل به نسبت عظيم
 تسلط آغاز با« :نويسد مي درادامه يا ،نيست مشخص سنت اهل از نويسنده مقصود ،جا اين

 و حديث و سنت اهل آراي به اعتقاد و مذهبي تعصب سلجوقي تركان و غزنوي  شاهان
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 ظاهراً منظور نويسنده جا اين در كه) 95همان: ( »...شد شروع حكما و معتزله عقايد از فرار
 جا اين در »حديث و سنت اهل« از مقصود بلكه ،نيست روزام مصطلح معناي به سنت  اهل از

 و رفتند مي شمار به حديث اهل و ندداشت اعتقاد قرآن بودن قديم به كه هستند كساني
 معتزله. نداشتند اعتقاد دين احكام استنباط در عقل حجيت به ،اعتزالي رويكردهاي برخالف

 اين ).62- 24: 1381 (مطهري دانست مي مقدم را عقل حديث و عقل ميان تعارض در
 است الزم ،بنابراين. است نداشته توجه كالم در موجود ابهام به نويسنده كه است  درحالي
 . آورده شود پاورقي در كافي توضيحات ،زمينه اين در ابهام رفع براي

. دارد ضـرورت  ابهـام  رفع منظور به پاورقي در تر بيش توضيحات ةارائ ،موارد بعضي در
 هنويسـند  تـا  دارد ضرورت ازطرفي، و است مبهم سراسر ،دوم بند ،262 ةصفح ،براي مثال

ــاب را توضــيحاتي ــزي ياســاي« درب ــاورقي در »چنگي ــاورد پ ــا. بي  از ،ديگــر جــايي در ي
 است نشده داده رابطه اين در توضيحي و شده رانده سخن علمي روش در »تركيبي  ديدگاه«
 نيازمنـد  كـه  شـده  گفتـه  سـخن  تـدويني  و كـويني ت كتـاب  از ديگر جايي در .)70همان: (

 و اصـطالحات  از گـاه  .)115همـان:  ( اسـت  دانشـجويي  مخاطب براي تر بيش توضيحات
 بـراي مثـال،  . ندنيسـت  علمـي  آثـار  ساختار و متن با متناسب كه است شده  استفاده مفاهيمي

 نگـزي  جـاي  رسـد  مـي  نظـر  به كه است شده استفاده »مذهبي هرهري« مفهوم از 390 ةصفح
 . كرد  پيدا آن براي بتوان تري مناسب

 متون ازجمله عواملي به اسالمي تمدن در اجتماعي تفكر گيري شكل هاي زمينه بحث در
 اشاره سياسي و فرهنگي و اجتماعي عوامل و باستان دنياي علمي مراكز ، وها تمدن اسالمي،

 عوامـل  و ،جتمـاعي ا فرهنگي، عوامل ذكر به 89 تا 86 صفحات دركه  اين نكته. است شده
 عوامـل  ميـان  تفكيك منطقي چه به نيست مشخص ولي ،پردازد مي مجزا صورت به سياسي
 بـاهم  هـا  عنـوان  اين محتواي كه درحالي است؟ پذيرفته صورت اجتماعي عوامل و فرهنگي

 ازجملـه  علمي مباحثات و اسالمي، بالد در عالي مدارس عربي، زبان مثالً. دارند پوشاني هم
 ،درادامـه  و اسـت  شـده  معرفـي  اجتمـاعي  تفكـر  گيري شكل در تأثيرگذار هنگيفر عوامل

 هـاي  دسـتگاه  در علمـي  هـاي  شخصيت نفوذ و كاغذ، و صنعت رواج ،!نظامي هاي موفقيت
 .)87 همان:( اند شده  شناخته اجتماعي عوامل ازجمله حكومتي

ـ  از اسـتفاده  چرايي از ،الملك نظام خواجه انديشة اجتماعي فصل در ـ   داسـتان  انزب  ةگون
 نويسـنده  ، زيرااست تأمل محل رسد مي نظر به كه است شده رانده سخن نامه  سياست كتاب
 او مخاطبـان  كـه  جهـت  آن از اول اسـت؛  شده استفاده دليل چند به شيوه اين كرده كه  بيان
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 جهخواكه  اين )آمده شماره ذكر بدون( دوم دليل ،بودند سواد  بي اغلب و ،ساده ،عامي مردمي
 سـواد   بي حكام براي نامه سياست چونكه  اين سوم و ،كند عملي را خود سياست خواهد مي
 و ،سـاده  ،عامي مردم براي نامه سياست واقعاً آيا). 263همان: (است  شده نوشته دانش  كم و

 تعبيراتـي  و ،دانـش   كـم  ،سواد بي حكام تعبيرات از استفاده است؟ شده نوشته سواد  بي اغلب
 مـتن  شـبيه  و دارد گفتـاري  ةصـبغ  قسـمت  ايـن  دهـد  مـي  نشـان  قسـمت  اين در آن نظير
  .نوشتاري ةگزار تا است كالس ةشد سازي  پياده

 مغول حضور داشته بيان نويسنده كه است اين متن در تاريخي فاحش اشتباهات از يكي
  مياسال كشورهاي در مغول حضور تأثيرگذاشتن و است الملك نظام خواجه دورة با زمان هم
 قـرن  به متعلق الملك نظام خواجه كه درحالي ،)255- 254همان: ( اوست افكار و انديشه رد

  .است پذيرفته صورت بعد قرن دو تقريباً مغول ةحمل و )1399 (طباطبايي است پنجم
 را دو ايـن  و پرداختـه  يماكيـاول  و الملك  نظام خواجه ةمقايس به نويسنده ،بخش اين در
 آن حـق « اسـت:  شـده  گفتـه  شاخصـي  و منطقي چه با نيست شخصم و داند مي  هم  شبيه
 بدانيم متفكراني از دارند، بلند جايگاهي سياسي انديشة تاريخ در هردوكه  اينباوجود... است
 نقشي مدرن انديشة قلمرو به آن فرابردن و وسطايي انديشة قرون چهارچوب شكستن در كه

 دو ايـن  ميـان  قـرن  پنج حدود كه است رحاليد اين .)265همان: ( »اند داشته عهده به بزرگ
 سال پانصد خواجه و است رنسانس آغاز عصر به متعلق يماكياول. دارد وجود زماني  ةفاصل
 از تـوان  مـي  كـه  بنيـادي  يسـؤال . زيسـت  مي وسطي قرون در نويسنده تعبير به و او از پيش

 و خواجـه  كـه  چيسـت  وسـطايي  انديشـة قـرون   هاي شاخصه كه است اين پرسيد نويسنده
 ارچوبهچ دهد مي نشان ها گزاره اين گماشتند؟ همت چهارچوب اين شكستن به يماكياول
 دورة را مـيالدي  پانزدهم تا پنجم قرن از جا يك در چراكه ،نيست مشخص نويسنده فكري
 تمدن و مسلمانان يتاز پيش از ،ديگر جايي در و) 6همان: ( نامد مي جهان در فكري سكون
 هانديش و علوم مختلف هاي حوزه در ،پنجم و چهارم قرن يعني ،شكوفايي عصر در اسالمي
 او كه است عصري همان به متعلق درواقع كه اي انديشه ؛بالد مي ها آن بر و است گفته سخن

 بـر  مبني نويسنده ادعاي باوجود رسد مي نظر به. كند مي قلمداد »وسطايي انديشة قرون« را آن
 همـين  بـا  خـود  مؤلف پردازي،  نظريه و انساني علوم در حوزة محور غرب ديدگاه نقد لزوم

 شناسـي،  جامعـه  تـاريخ  بندي دوره دركه  اين ضمن. نگرد مي انديشه تاريخ به فكري دستگاه
 كنـد  مـي   معرفـي  شناسـي  جامعـه  و اجتمـاعي  تفكـر  اوليـة  خاستگاه و مبدأ را يونان و غرب

 جـان  دورة يعني شناسي جامعه تاريخ ممرحلة پنج يا دوره توضيح در ازطرفي، .)13  همان:(
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 تأمل قابل و داشته ارزشي بار كه شده استفاده تعابيري از روسو و ،منتسكيو ،ويكو هابز، الك،
 »مـؤثر « و ،»مهـم « ،»بـزرگ « افكار را غربي پردازان نظريه اين افكار و انديشه نويسنده. است
  .)24همان: ( كند مي معرفي

 اجتماعي مسائل در حوزة جدي تحقيق ميالدي سيزدهم تا نهم قرن از گويد مي نويسنده
تاريخ تفكر اجتمـاعي در   بندي  دوره بيان در اول فصل در اين از پيش كه درحالي ،نشده انجام
 و هـا  شخصـيت  از تـوجهي  قابل بخش و گفته سخن دوره اين در علمي شكوفايي از اسالم

 .)132  همان:( عصرند اين به متعلق است پرداختهها  آن آثار بررسي به او كه متفكراني

 ،الملــك  نظــام خواجــه از پــس و اســالمي تمــدن افــول ةدور در آزادارمكــي، نگــاه از
كه  اين تا رود مي سخني اجتماعي انديشمند از تر كم خلدون ابن و ،غزالي الدين،نصير  خواجه
انديشة  وزةدر ح فكري بازبيني و بازنگري جديد، غرب با اسالمي تمدن رويارويي در دورة
 توجه ضمن ،مطهري و شريعتي نظير هايي شخصيت و شود مي احساس مسلمانان اجتماعي

 موردبحث را جامعة اسالمي اصلي موضوعات و عيني هاي واقعيت اسالم، فكري مبادي به
 هـاي  واقعيـت  بـا  كـالن  و عـام  هاي تحليل نوع اين رسد مي نظر به. دهند مي قرار بررسي و

 جامعـة ايرانـي   تمدني و علمي ميراث انگاشتن ناديده منزلة به و نيست ازس هم جامعة ايراني
   .هاست قرن درطول

 در تصـوف  نقش از نويسنده تا است شده موجب نگر كالن و گرايانه عام رويكرد همين
 از يكـي  تصوف رواج كه شود مي تأكيد كتاب در. ندهد ارائه را درستي تحليل جامعة ايران

 درنتيجه و ،ها حكومت مظالم و دسمفا ،اجتماعي امور ،ها واقعيت ،سائلم به توجهي بي داليل
 كـه  درحـالي  ،)98- 94همـان:  ( اسـت  جامعة اسـالمي  در انديشة اجتماعي گيري شكل عدم

 تصـوفي  نـوع  چـه  از يـا  اسـالمي  جغرافيـاي  كـدام  تصـوف  از نويسـنده  نيسـت  مشخص
 از خاصـي  نـوع  بـا  تاريخ در ما دهد مي نشان تاريخي شواهدكه  اين ضمن گويد، مي  سخن
 رويكـردي  كـه  كننـد  مـي  يـاد  عاميانـه  تصـوفي  عنوان به آن از برخي كه يميرو هروب تصوف
فرانتس تيشنر معتقد  براي مثال،دارد.  مردي جوان و فتوت آيين با عميقي نسبت و اجتماعي

مي هـاي اسـال    طريقتي اجتماعي و اخالقـي در سـرزمين   عنوان بهاست اين نوع از تصوف، 
اعتنا در تاريخ اجتمـاعي و   قابل و در برخي از ادوار تاريخ اسالم، منشأ تحوالت هرواج داشت

فوران نيز در   و جان كوربنهانري  ).2: 1347 شنري(ت ه استها شد حتى سياسي اين سرزمين
از تاريخ اشاره  يهاي از تصوف و عرفان اسالمي در دوره اي  آثار خود بر ابعاد اجتماعي گونه

 رويكـرد  ايـن  تـوان گفـت    مـي  درنتيجـه،  ).85: 1377 فـوران  ؛10: 1363 كوربن( اند  شتهدا
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 ، زيـرا شود  مي مشاهده هم اسالمي تفكر و سنت يا غرب به نويسنده نگاه نوع در گرايانه  عام
 ؟دارد اشـاره  سنت از وجه كدام به ؟گويد  مي سخن غرب كدام از نويسنده نيست مشخص

 مطهـري  يا شريعتي اسالم با را خلدون ابن اسالم توان  مي آيا ؟گويد  مي سخن اسالم كدام از
  كرد؟ تعريف چهارچوب يك در

 از برخـي  است كـه  شده تصريح معاصر، اجتماعي انديشمندان انديشة بررسي ضمن در
 تـأثير  اگزيستانسياليسـم  انديشـة  از و سـارتر  از او كه دهد مي نشان احمد آل جالل ادبي آثار

 اســت شــده گفتــه ســخن ارتــدوكس ماركسيســم بــه جــالل هــاي گــرايش از و پذيرفتــه
 تفكـر  بيـان  بـه  اسـالمي  انديشـمند  يـك  عنـوان  به چرا پس ،است چنين اگر .)352  همان:(

 و ادبـي  آثـار  و كتـب  از فهرسـتي  بخـش  اين در نويسنده است؟ شده پرداخته او اجتماعي
 . است پرداخته او اجتماعي هديدگا طرح به اساس اين بر و كرده ذكر را جالل داستاني

 بـه  كتـاب  مطالـب  از بسياري حجم شد اشاره شكلي هاي كاستي بخش در طوركه همان
. اسـت   زده هـم  بـه  را فصـول  ميان حجمي توازن اين و شده داده اختصاص احمد آل جالل
 و الـدين طوسـي،   نصـير  خواجـه  و فارابي كنار در را جالل توان مي اساساً آياكه  اين از فارغ

 اسـت  اين است وارد احمد آل جالل به مربوط فصل به كه اشكاالتي از ،داد قرار خلدون بنا
بـراي  . نـدارد  ضـرورت  نويسنده سوي از ها اشاره شد، ازاين به آن مطالبي كه پيش طرح كه

 نـدارد  موضوعيت صفحه يك قالب در مسئله اين به پرداختن و جالل فرزنددارنشدن مثال،
 الزم نيسـت  هـا  داسـتان  در ايرانـي  زن بـه  او انتقـادي  ديـدگاه  رحطـ  يا )348- 347  همان:(
 شـده  تـالش  نظـري  مباحث به عميق پرداختن جاي به كتاب اين در درواقع،). 367  همان:(

 .شود بسنده اجتماعي مسائل درباب ها شخصيت قول نقل به تنها است كه

 

 گيري نتيجه .6

ـ  آزادارمكي در اسالمِ اجتماعي تفكر تاريخ كتاب  شناسـايي  درجهـت  اسـت  مهمـي  الشت
 ،هـا  نظريـه  بازتوليـد  و كشـف  ةزمين آن به باتوجه تا اسالمي جوامع علمي و فرهنگي ميراث
 انديشـة اجتمـاعي   بـا  مقايسـه  در اسـالمي  انديشـمندان  اجتمـاعي  تفكـر  و ،معرفتـي  مباني

 و بـوده ن موفـق  زمينـه  ايـن  در چندان متأسفانه اين كتاب اما شود، فراهم غربي انديشمندان
 .است دهشن محقق متن در نويسنده اهداف

 متن يك ساختارهاي با متناسب چندان و دارد محتوايي و شكلي ةعديد اشكاالت كتاب
 انتظـار  كـه  درحـالي ، دهد مي آزار سخت را خواننده كه اي گونه به ،نيست دانشگاهي و علمي
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 مشـهود  تاشـكاال  ،تجديـدچاپ  و كتـاب  نشـر  از سـال  چنـدين  گذشـت  از پس ،رود مي
 . گيرد قرار ناشر و نويسنده اصالح و بازبينيمورد محتوايي و ويرايشي

 كتاب رسد مي  نظر به ،گرا غرب ديدگاه به انتقادي رويكرد بر مبني نويسنده ادعايباوجود 
 شناسـانه  شـرق  نگـاه  يعني ،ايران دانشگاهي ةجامع در مسلط فكري دستگاه چهارچوب در

 نگريسـته  اسـالمي  انديشـمندان  اجتمـاعي  تفكر به غربي هاي هنظري ةدريچ از و شده نوشته
 و بينـد  مـي  اجتمـاعي  و سياسـي  فكري تحوالت ةهم محور را غرب كه نگاهي ؛است شده
 .نيست قائل زمينه اين در زيادي سهم شرق به موسوم جهان براي

انديشـة   و اجتمـاعي  تفكـر  تـاريخ  درس براي تخصصي مرجع و منبع كتاب جاكه ازآن
 اثـر  محتـوايي  و شكلي اشكاالت است ضروري ،رود مي شمار به مسلمان متفكران اعياجتم
  .گيرد قرار استفادهمورد تخصصي و علمي مكتوب اثر يك قامت در تا شود رفع

 

 نامه كتاب

 .تبيان تهران: ،خلدون ابن شناسي جامعه ،)1375( تقي آزادارمكي،

 . سروش تهران: ،مسلمان متفكران انديشة اجتماعي ،)1376( تقي آزادارمكي،

 .علم تهران: ،؛ از آغاز تا دورة معاصرتاريخ تفكر اجتماعي در اسالم ،)1392( تقي آزادارمكي،

 اطالعات. تهران: ،ايران در فرهنگي تغييرات  نظرية ،)1396( تقي آزادارمكي،

 .رواقتهران:  ،زدگي  غرب، )1356( جالل ،احمد آل

 و ترجمـه  بنگاه تهران: گنابادي، پروين ةترجم ،خلدون نبا ةمقدم، )1359( الرحمان عبد ،خلدون ابن
 .كتاب نشر

 تهـران:  ،چنگيـز تـا تشـكيل دولـت تيمـوري      ةحملتاريخ مغول؛ از )، 1388( اقبال آشتياني، عباس
  اميركبير.

 در مخصوصـاً  آن، گونـاگون  ظهور نوع و اسالمي كشورهاي فتوت گروه« ،)1335( فرانتس تيشنر،
  .2ش  ،تهران دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكدة ةمجل ،»آن جوار هم ورهايكش و ايران

  نگاه معاصر. تهران: ،؛ گفتار در تداوم فرهنگي ايرانالملك نظامخواجه )، 1399( طباطبايي، سيدجواد
 از پس هاي سال تا صفويه از ايران اجتماعي تحوالت شكننده؛ تاريخ مقاومت ،)1377( جان فوران،

 .رسا فرهنگي خدمات تهران: تدين، احمد ترجمة، اسالمي بانقال

  نو. تهران:، مردي جوانآيين )، 1363( ، هانريكوربن
  اميركبير. تهران: قراگزلو، ذكاوتي عليرضا ترجمة، چهارم قرن در اسالمي تمدن ،)1362( دامآ متز،



 403   )مقدم جواد نظري( ... تاريخ تفكر اجتماعي در اسالم؛كتاب  انتقادي بررسي

 

 صدرا.  هران:، تكالم، عرفان، حكمت عملي كليات علوم اسالمي؛)، 1381( مطهري، مرتضي

مطالعـات   مؤسسة تهران:، تاريخ تحوالت سياسي ايران)، 1393( نجفي، موسي و موسي فقيه حقاني
  تاريخ معاصر ايران.

 دارك، هيـوبرت  اهتمـام  بـه  ،)سـيرالملوك ( نامه سياست ،)1389( علي بن حسن ،طوسي الملك نظام
  .فرهنگي و علمي تهران:



 

 

 


