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 ابن خلدون
 (اعجوبۀ علم و دانش در جهان اسالم)

  
 رد تنها نه که است اسالم جهان و متبحرعرب و نظیر کم دانشممندان و نوابغ از یکی محمد بن عبدالرحمن خلدون، ابن

 او. اردد بدیل بی و برجسته مقام شمناسی بشمر و ادب دین، ، فرهنگ االجتماع، علم سمیاسمت، اقتصماد، در بلکه تاریخ،
 اندلسی وحاکم سمرشمناس ای خانواده یک در درتونس( میالدی 0222 می 27) قمری هجری 722 سمال رمضمان در

 وبا مدهش مرض اثر در مادرش و پدر که داشت سال هژده هنوز و آموخت پدر از نخست را متداول علوم. شمد متولد
 دسممتخوش متمادی سممالهای تا او زنددی. شممد شممهرها سممردردان سممیاسممت و دانش دنبال به او پس آن از و کردند وفات
 دچارشد، مشکل و درعقوبت هم زمانی و درفت قرار عزت و مقام صریر در داهی دردید، فراوان های فراز و نشیب
 .بود دردیده مغرب و تونس و اندلس دامنگیرساحات سخت قدرت آزمندان تازهای و تاخت آنزمان در زیرا

 تاریخ و سیاست کورۀ در و دیرماند مناطق آن سالطین و حمکرانان های سقوط و ها عروج آنهمه میان در خلدون ابن
 با سممیاسمممی های فعالیت دهه دو از اوپس. نداشمممت مانندی و عصممرمثل درآن چنانکه شممد، پخته شممگر  بینی باجهان

 به و کند پیشممه را اضممطراب بدون و آرام زنددی تا شممد آن درصممدد و آمد سممیر به  آشمموبها و فتنه آنهمه از خسممتگی
 نجاآ سمملطان مغضمموب و مقهور که نگذشممت دیری ولی ، بردشممت اندلس به منظور این به او. بپردازد تحقیق و مطالعه
 برای میرسممد، مشمماهده به باعظمت قلعۀ آن های خرابه هنوزهم که کنونی الجزایر در «سممالمه ابن» قلعۀ در و دردید
 را خود معرو  کتاب درآنجا و داشت عمر سال دو و چهل خلدون ابن وقت دراین. دردید اقامت به مجبور سال چهار

 طانسممل لط  درسممایۀ و بردشممت تونس به آن از پس. یافت شممهرت بسممیار ها بعد که«  خلدون ابن مقدمۀ» بنام نوشممت
 اریخت کتاب تکمیل برای دیگر سمموی از و پرداخت تدریس به یکسممو از تونس در او. دردید ومنزلت مقام صمماحب آنجا
  .نمود تقدیم تونس سلطان به آنرا اکمال، از وپس کرد پیدا مآخذ و منابع به دسترسی خود

 لیو آمد، مصممر به تونس از کشممتی با و کرد حج سمم ر آرزوی که بود رسممیده سممالگی پنجاه به خلدون ابن دراینوقت
 در کشمتی خواسمت، مصمر به تونس از را خود خانواده وقتی. دردید مانددار قاهره در و نشممد فراهم حج سم ر موجبات

 خود نیروی همه و ماند تنها خلدون ابن  فاجعه این از پس. شممدند غرق اوهمه ای خانواده و شممد دچارطوفان راه میانۀ
 شدت و فراوان دانش و فصیح زبان. شد دماشته دیگر کاری به کاری از و دذشتاند قضأ شغل و تدریس به درمصر را

 .آورد بار نیز را دشمنانی او برای دیگر ازطر  و رسانید شهرت به بیشتر را او ازیکطر  قضأ مسند در عمل

 به مربوط مباحث و افزود خود تاریخ کتاب در را جدید فصمممول و پرداخت بیشمممتر تألی ات به مدت دراین خلدون ابن
 به آنرا ای نسممخه اکمال، از بعد که کرد اضمممافه «مقدمه» کتاب در را قسممممتها برخی و داد توسمممعه را مشمممرق تاریخ

  .ب رستد «عبدالعزیز فارس ابو» مغرب سلطان به را دیگر نسخۀ تا خواست او از هم و داد هدیه مصر سلطان

 سمم ر دمشممق به هجری 812 سممال در و قُدس به سممپس و  حجاز به( میالدی 0278) هجری 787 درسممال خلدون ابن
 طانسمممل با را او جنگ و تیمور اسمممتیالی جریان خلدون ابن و یافت اسمممتیال حلب بر لنگ تیمور هنگام آن در که کرد

 وشتنن به زنددی پایان تا و بردشت مصر به او سمپس. آورد قلم قید در ت صمیل به تیمور های خرابکاری همه و مصمر
 به الموت َملک هجری 818 سممال در آنکه تا دردید، مصممرو  خود «زنددی ترجمۀ» کتاب در وقایع آن بررسممی و

 مدفون صمموفیه مقبرۀ در قاهره در معاصممرش نویسممنددان قول به و کرد خاموش را اش زنددی چراغ و آمد سممراغش
 و نشممده فراموش هردز تونس مردم خاطرۀ از او اما و نمیشممود دیده آنجا در او قبر از نشممانی اکنون متأسمم انه. دردید
 مسمممجدی آنجا نزدیکی در و اند داده اختصممما  «علیا ادارۀ» بنام مدرسمممۀ به حاال بود، تولدش محل که را ای خانه

 .است خوانده درس مکتب آن در خلدون ابن میگویند که دارد قرار قدیمی
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 اربهاختص با و دارد دراز نام که است تاریخی همانا است مانده باقی ما برای خلدون ابن تألی ات از که مهمی کتاب تنها
 مقدمۀ» هب اکنون که کتابی: اسممت کتاب سممه و مقدمه بریک مشممتمل مؤل  خود تعبیر به و یافته شممهرت «العبر کتاب»

 کتاب هک شده نوشته مجلد دره ت العبر. است العبر نخستین کتاب و مقدمه همان حقیقت در دشته معرو  «خلدون ابن
 تاریخ و اسمممالم تاریخ عرب، تاریخ بر مشمممتمل و نامیده «دوم کتاب» بنام خلدون ابن آنرا پنجم و چهارم سممموم، دوم،

 تابک که است مغرب و بربر تاریخ بر مشمتمل خوانده «سموم کتاب» آنرا مؤل  که ه تم و شمشمم کتاب. میباشمد مشمرق
 شده ارچاپب یک فقط «العبر» کتاب که کرد نشان خاطر باید. یابد می خاتمه مؤل  حال شرح با «التعری » بنام ه تم
 .است دردیده طبع بار چندین «مقدمه» کتاب ولی

 به وبزودی کرد معطو  خود به را اروپا دانشممممممندان و علما توجه 07 قرن اوایل در «خلدون ابن مقدمۀ» کتاب
 بکت و رسمماالت مقاالت، آن اهمیت درباره هریک بعد به آن از و دردید ترجمه انگلیسممی و آلمانی فرانسمموی، زبانهای
 .کرد کسب بسزا شهرت جهان و اروپا در خلدون ابن طریق ازاین که نوشتند فراوان

 نظریات بعضی به اسالم تاریخ زوایای دربارۀ 0822 سال در مقالۀ انتشار ضمن«  Hammerَهَمر» آلمانی دانشمند
 تألی اتی مهمترین از خلدون ابن مقدمۀ: »اسمت افزوده و داده لقب «عرب منتسممکیوی» را او و کرده اشماره خلدون ابن

 و روشن کران عموم و امرا و وزیران و رجال کلیه که است کتبی از و دارد شهرت عثمانی دولت پایتخت در که است
 «.میکنند مطالعه آنرا عثمانی دولت مختل  های دستگاه کارکنان

 چاپ به و ترجمه فرانسمموی زبان به 0878 سممال تا آن دیگر جلد دو و 0882 سممال در مقدمه اول جلد آنکه از پس 
 و دندش درشگ ت سخت عرب بزرگ مت کر این نبوغ از همه و درفت قرار غرب بیشمتردانشمندان توجه مورد رسمید،

 فکر اآنه. است داشته سبقت مهم و ارزش با نظریات و آراء در اروپائی محققان از بسمیاری بر خلدون ابن که دریافتند
 ولی ، برده بحث زیر 08 قرت اوایل در را تاریخ فلسمم ۀ که بود کسممی نخسممتین«   Vicoویکو» دانشمممند که میکردند

    زیوکولو د تۀ وبه بود کرده مطرح او از قبل قرن نیم و سمممه را اینکار خلدون ابن که شمممد ثابت مقدمه انتشمممار از پس
Colosio  «دهکر آغاز را تحقیق و بحث  تاریخ فلسمم ۀ موضمموع در جهان در که اسممت نویسممندۀ نخسممتین خلدون ابن 

 .«است

 آنرا اصمممول و نموده دذاری پایه را شمممناسمممی جامعه بار نخسمممتین کانت اودوسمممت که میکردند دمان غرب دانشممممندان
 خلدون ابن که فهمیدند غرب شممناسممان جامعه «مقدمه» انتشممار از پس درحالیکه اسممت، سمماخته اسممتوار علمی برمبنای

 .N شممممیت ناتانیل امریکائی دانشممممند. بود کرده دذاری بنیاد را دانش این کانت اودوسمممت از قبل قرن نیم و چهار
Schmidt ادر: »نویسمممد می «فیلسمممو  و شمممناس جامعه و مورخ خلدون، ابن» بنام رسمممالۀ در 0721 سمممال در 

 ند،یافت می دسممت خلدون ابن مقدمۀ به میکردند، دذاری بنیان را شممناسممی جامعه دانش اخیر قرون دراین که مت کرانی
 بود، ردهک ابتکار آنها از پیشتر دراز سالیان عرب نابغۀ این که های شیوه و کرده کشم  آنان از پیش وی که زحقایقیا

 که را تینظریا بسمما همچنان. «کنند پیشممرفت بهتر و سممریعتر نوین دانش دراین میتوانسممتند و بردند می ها بهره بسممی
 رنق اواسط در شناسی جامعه و اجتماعی عدالت و سیاسی اقتصاد های زمینه در باکونین و سی باتیسمت ژان مارکس،

 خلدون ابن نظریات طوریکه بود، داده تذکار «مقدمه» در آنرا چهاردهم قرن در قبالا  خلدون ابن کردند، بیان نزدهم
 .میکند معرفی اقتصاد پیشقدم دانشمندان از را او مزد و مالکیت و کار نقش دربارۀ

 در 0727 سمممال در آن شمممشمممم جلد که «تاریخ در مطالعۀ» کتاب در جهان معرو  مورخ ـممممممممToynbee بی تاین
 چگونگی به و شمارد می «نوابغ و هوشمندان» از را او و برد می نام خلدون ابن از بکرات رسمید، نشمر به آکسم ورد

 هنوشت سالمه ابن قلعۀ در تنهائی عالم در و سیاسی امور از اعتزال دورۀ در آنرا خلدون ابن اینکه و «مقدمه» نوشمتن
 که آمد رد جاودانی فیلسو  بصورت و داد شکل تغییر سمرانجام بود، برده پناه انزوا به که فعالی مرد: »که افزاید می

 پیشگ تاری در خلدون ابن: »نویسد می و «ماند می زنده همواره بخواند، را مقدمه که هرکس ذهن در او اندیشۀ قدرت
 شممک بدون که اسممت آمده نایل تاریخ برای ای فلسمم ه ابداع و تصممور و درک به نوشممته، خود عمومی تاریخ برای که

 می تطبیق قابل مکان و زمان درهر و هرعقل با که ای فلسممممم ه میرود، بشممممممار کارها بزردترین از خود درنوع
 او  بررسی و تحقیق شیوۀ از کوتاه هایی ازنمونه بعضی میخواهم خلدون ابن فلسم ی و فکری عمق درک برای.«باشمد

 خروشمممان دریای یک از ای قطره همچو مقدمه، کتاب قطور دوجلد از سمممطر چند این البته که کنم اقتباس دراینجا را
  :بود خواهد
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 می چنین(  اول جلد ـمممممممم 552 صمم حه) «اسممت عمران و اجتماع ویرانی کنندۀ اعالم سممتم» اینکه باب در خلدون ابن
 می زیرا سمازد، می ناامید ثروت کردن باور و آوردن بدسمت از آنانرا مردم، اموال به تجاوز که دانسمت باید: »نویسمد

 و ربایند می ایشان از آورند، می بدسمت را آنچه و برند می غارت به را شمان هسمتی سمرانجام شمرایطی چنین در بینند
 به تجاوز. میدارند بر دسممت آن راه در تالش و کوشممش از شمموند، امید نا ثروت تولید و آوردن دسممت از مردم هرداه

 و اربسی تجاوز ادر چنانکه ایستند، می باز ثروت آوردن بدست راه در کوشش از رعایا نسبت همان به باشد، هراندازه
 ها حرفه انواع کردن پیشمه از امیدی نا علت به مردم آنوقت کند، سمرایت معاش کسممب راههای همه به و باشمد عمومی

 «...داشت برخواهند هنرها و ها پیشه کلیۀ از دست روزی کسب وسائل و

 که اسمممت ها پیشمممه و زنددی مصمممالح برای مردم کوشمممش و کار درپرتو تنها دیار یک های بازار فراوانی و آبادانی»
 زا دست و نکنند کوشش خود معاش راه در مردم ادر سبب همین به و اند تالش و تکاپو در راهها دراین مردم پیوسمته

 جستجوی در مردم و میگردد متزلزل احوال و میشود کاسمد و رونق بی آبادانی و اجتماع های بازار بردارند، ها پیشمه
 پرادنده اسمممت، ناحیه آن فرمانروائی و قلمرو بیرون که دیگر درنواحی و بندند می بر رخت سمممرزمین آن از روزی

 ویران آن شممهرسممتانهای و میشمموند خالی سممکنه از آن های شممهر و یابد می تقلیل ناحیه آن جمعیت درنتیجه و میشمموند
 ورتص منزلۀ به اجتماع برای دولت زیرا میکند، سرایت هم سلطان دولت به دیار آن بسامانی نا و پریشانی و میگردد

 «...میشود تباه هم صورت ناخواه خواه پذیرد، تباهی آن مادۀ وقتی که است

 هب آن ناسممازداری درفرجام...تجاوز و سممتمگری علت به اجتماع در نقصممان و  ویرانی آمدن پدید که اینسممت مقصممود»
 دست زا ملکی یا ثروت درفتن از عبارت تنها است، مشهور چنانکه سمتمگری که کرد دمان نباید و میگردد باز دولتها
 از را دیگری ملک یا ثروت هرکس و دارد ازین تر کلی م هوم سممتمگری بلکه اسممت، سممبب و عوض بدون آن مالک
 ندک مجبور حقی و تکلی  ادای به را او یا بخواهد چیزی وی از ناحق به یا دیرد بیگاری به را او یا برباید او چنگ

 یکهآنان و میگیرند خراج ناحق به که سممتانانی خراج بنابراین. اسممت سممتمگر کسممی چنین نکرده، واجب آنرا شممرع که
 به امالک غاصممبان کلیۀ و میدارند باز شممان حقوق از را مردم کسممانیکه و پردازند می رعیت غارت به خراج بعنوان

 به که عمران و اجتماع زیرا میگردد، باز دولت به آنها همۀ بد فرجام و سمممتمگرانند اینها همه باشمممد، که ای نحوه هر
 مقصممود که دانسممت باید و بندد می بر رخت آن مردم از های آرزو و میگردد ویران میرود، بشمممار دولت مادۀ منزلۀ
 « ...است فلس ه و حکمت همین ستمگری تحریم از شارع

 :نویسد می «سلطنت حقیقت» بارۀ در مقدمه کتاب 257 ص حه در خلدون ابن

 نیست نممک که کردیم ثابت دذشته فصول در زیرا است، طبیعی پایگاهی انسان برای دولت دادن تشکیل و پادشماهی»
 دیگر و روزی آوردن بدسمممممت برای تعاون و اجتماع پرتو در جز دهد، ادامه خود موجودیت و زنددانی به بشمممممر

 وندوناد روابط یکدیگر با که میکند اقتضمما ضممرورت آید، حاصممل انسممان برای اجتماعات وهرداه. خویش ضممروریات
 تجاوز و سمممتمگری انسمممان حیوانی طبعیت در آنکه برحسمممب هم و برآورند را خویش نیازمندیهای و سمممازند برقرار

 یگرید و بستاند وی از زور به را خود حاجات تا میکند درازی دست بدیگری هریک نادزیر است، سررشته بیکدیگر
 هب کار سمممرانجام و میکند دیری پیش باره دراین بشمممری نیروی اقتضمممای و ننگ و نام و خشمممم طبیعت برمقتضمممای

 میشود بیشمار ن وس نابودی و خونریزی و مرج و هرج باعث جنگ و میگردد منجر جنگ و خورد و زد و کشممکش
 حافظتم به سبحانهُ  خدای که است چیزهایی از نسل بقای درحالیکه میگردد، منتهی بشر نسل انقراض به کار فرجام و

 تجاوز مانع که حاکمی نداشممتن و سممامانی سممرو بی و مرج و هرج حالت به بشممر نوع بقای پس. اسممت داده اختصمما 
 باشد، یبدیگر یکی درازی دست مانع که حاکمی به بشر سبب بدین و. است ناپذیر امکان و محال باشمد، بیکدیگر آنان

 «...است نیازمند

 برشمممرد، را ایشممان دناهان و باشممد کنجکاو ایشممان نهانی امور در و سممختگیر و قاهر مردم کی ردادن در سمملطان ادر»
 سممادف و میگیرند خو بدان و میبرند پناه فریب و مکر و دروغ به سممرانجام و میگیرد فرا را مردم خواری و بیم آنوقت

 ندمیکش دست سملطان یاری از مدافعه هنگام و داهها نبرد در که بسما وچه. یابد می راه آنان اخالقی فضمایل به وتباهی
 را لطانس و کنند غوغا وضع این علت به که بسا چه و میرود تباهی روبه کشور نگهبانی امر ها، نیت فساد سبب به و
 رعایا هب نسبت سلطان ادر ولی ،... میشمود ویران کشمور حصمار و میگراید تباهی به دولت درنتیجه و برسمانند قتل به

 می آرام وی دربرابر رفته، خواب به مردمی همچون بگذرد، ایشمممان جرایم و بدیها از و کند رفتار مالط ت و بامهر
 و میکنند جانسپاری او دشمنان با پیکار هنگام و نشمانند می دردل را وی مهر و میسمازند خویش پناهگاه را او و شموند
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د : یادونه

 

 زا مدافعه و رعیت به دادن نعمت از عبارت رفتار حسممن توابع اما و. یابد می بهبود هرسمموی از کشممور امور درنتیجه
 و بخشممیدن نعمت و کند دفاع رعیت از سمملطان که پذیرد می کمال هنگامی پادشمماهی حقیقت زیرا اسممت، ایشممان حقوق

 مردم( اقتصاد) معاش امور در مراقبت و ایشان به همراهی و( دوستی) رفق شمرایط جملۀ از رعایا به سملطان احسمان
 «.آنانست دلجوئی و نوازی رعیت مهم اصول از یکی امر این و است

 سممال در اول بار و شممده ترجمه دنابادی پروین محمد ایرانی دانشمممند وسممیلۀ به فارسممی زبان در «خلدون ابن مقدمۀ»
 رسیده طبع به ص حه 0011 جمعاا  و جلد دو در فرهنگی و علمی انتشمارات شمرکت ازطر  درایران شممسمی 0228

 در خلدون ابن احوال و برآثار مبسمموطی شممرحی آغاز در مترجم. اسممت شممده چاپ تجدید بار ه ت از بیش اکنون تا که
 ختهپ سممیاسممت در چگونه او اینکه و خلدون ابن زنددی های فراز و نشممیب با را خواننده که نوشممته صمم حه 01 از بیش
 را بکتا این ژر  خوانندۀ یک وقتی واقعاا . سممازد می آشممنا اسممت، پرداخته آثار تألی  و تحقیق به انزوا از پس و شممده
 از شبی دذشممت وجود با که یابد می آن در را مطالبی و نمیکند رها را کتاب آنوقت بخواند، آنرا صمم حۀ یک و کند باز

 .میشوند محسوب دانش و سیاست راز و رمز کلید آن، های تحلیل و ها د ته هنوزهم قرن شش

 (است دردیده است اده «خلدون ابن مقدمۀ» ترجمۀ همین از نوشته این درتهیه)
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