
  
 
 
 

خلدون و علوم اجتماعی ابن  
  
  

 قلم به ايمقاله، »انشاء امتحان اهمیت اندر: «پسندیدم خیلی را مقاله یک؛ خواندم اخیر هفتۀ سه ـ دو در که متعددي مقاالت میان در
 مفصل مقالۀ زا بخشی، نوشتار این. طباطبایی جواد سید نوشتۀ، »اجتماعی علوم و خلدون ابن« کتاب نقد در، شناس جامعه محدثیِ حسن

  »...اجتماعی علوم و خلدون ابن« اثر نقد در است نگارنده
 کندیم نظر زید و عمرو در »ربوه سر از«، طباطبایی جوادسید هاستسال، آوردم» ؟دوم فردید« مقالۀ در پیش سال سه حدوداً چنانکه

 از هم قلم هلا اکثریت، قضا از. کندمی تصحیح را ایشان هايدیکته و بردمی حمله آن و این فرهنگیِ کارنامۀ به آلودعتاب نحوي به و
  .آیدمی خوش را حواریونش و ایشان تنها که آزاردل و رماننده ايمشی؛ اندگرفته مردودي نمرة ایشان

، طباطبایی اثر این که کرده استدالل نیکی به، محتوایی انتقاديِ مالحظات بر افزون، خود عالمانۀ انتقادي مقالۀ در، شناسیجامعه، حال
 در هافاعل و فعل شدن گم، نامفهوم و بلند جمالت: است بوده ناتوان، مقصود اداي در نویسنده و بردمی رنج جدي تالیف ضعف از

  ... . اضافه حرف نادرست بستن بکار، جمالت از برخی
 هايفتگر و گیر و مشکالت، ندارد طباطبایی هايزدن تسخر و هاتندي از نشانی که آرامی لحن با، فردي که است روزگار طنز
 مطالعات وي اینکه رغم به؛ است نگارش نحوة و انشاء از بیش، طباطبایی مشکلِ، نظرم به. است افکنده آفتاب بر را ایشان نگارشی جديِ

 خود هايهیافت و هاآموخته از تواندنمی نیکی به، سبب همین به؛ ندارد منظمی و مرتب ذهن اما، است فاضل و دارد متنوعی و گسترده
، خود مهم عفض این پوشاندنِ براي، وي، حال عین در. است ناموفق مقصود اداي در و بنویسد و بگوید سخن رفته شسته و کند استفاده

 ارهايک از بیش بسی، ایشان سلبی کارهاي و حمالت حجم. کندمی حمله آن و این به مرتب، »است حمله دفاع بهترین« مصداق به
 و قدماتالمذي از بیش، فرهنگ اهالی ذم در ایشان انتقادي مقاالت همچنین، هاکتاب مقدمات، کنونتا، سبب همین به؛ است ایجابی

  .اندبوده انگیزبحث و شده خوانده، ایشان ایجابی آثار
، شوريآ داریوش و شریعتی علی، احمد آلجالل، قضا از که آوردم خاطر به، بردم پایان به را محدثی حسن مقالۀ خواندنِ که هنگامی

 ثارآ در و داشته ايپاکیزه و روان نثر و روشن ذهن، او خالفبر، اندبوده طباطبایی جواد حمالت آماج هاسال که روشنفکري سه
 هايیکاست و ضعف نقاط پوشاندنِ براي است شگردي، رقیب قوت نقاط به حمله ظاهراً. اندکرده مقصود اداي سهولت به، خویش

  ... . خود
 زیر ینکل به توانندمی، اندنخوانده را مقاله که عزیزانی. کنممی توصیه دوستان همۀ به را »انشاء امتحان اهمیت اندر« مقالۀ خواندن
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