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 (مقدمه مترجم) 

 مهاجرت خاندان خلدون به مغرب

هنگامی که دولت موحدان منقرض گردید و وضع اندلس نابسامان شد و به شهرهای بزرگ و 

آنهیا را مهریرم ملایدم املیر     ( کاسیهل  )مرزهای آن تزلزل راه یافت و پی در پیی پادشیاه تایهاله    

و از فرمیانرری موحیدان   ( م 3001ی602)ابوزکریای حفری نوادۀ ابوحفص به افریقله مهاجرت کرد 

خانیدان خدیدون نلیز از    . یا خاندان عردالمؤمن سرباز زد و مردم را به خالفیت خیود دعیوت کیرد    

بدفرجامی خویش بلمناک شدند و پلش از آنکه اشرلدله به دست مسلحلان بلفهد از آن شهر مهاجرت 

ن حفرلان بود ایاان را به نواخت و حاکم این شهر از خاندا. کردند و مدتی در سلهه اتامت گزیدند

مامول عنایات خویش ترار دادم آن گاه رئلس آن خانیدان کیه در آن روزگیار حسین بین محمید       

رر جانالن او شدم و آن بونه به املر ابوزکریا و پسرش مسهنخددون نلای چهارم مورخ بود در شهر 

رمیانروایی رسیلدندم و خانیدان    گاه یحلی پسر مسهنرر و پس از او برادر مسهنرر ابواسیحا  بیه ف  

خددون در تمام این مدت از جاه و جالل و نعمت برخوردار بودندم و در دوران ابواسیحا  ابیوبکر   

محمد نلای دوم مورخ به مقامات بدند دولهی برگزیده شد و پسر وی محمد جد میورخ بیه منری     

تی این وظلفیه را برعهیده   ابوفارس فرزند و وللعهد ابواسحا  نای  آمد و مد( صدراعظمی)حاجری 

 داشت و ابوفارس به خروص حکومت بجایه را اداره می کرد تا این که فرمانروایی خاندان حفص

سامانی و پریاانی دچار شد و یکی از رؤسا به نام ابن ابی عماره دسیت بیه انقیالد زد و بیر     بنابه 

محمد . وی را مرادره کرددسهگلرکرد و به کات و اموال  تونس تسدط یافت و ابوبکربن خددون را

باتی بود و در گرداد کامکش ها و انقالباتی که ملیان تلیام   فرزند ابوبکر در دربار بجایه همچنان 

کنندگان و خاندان حفص در آن روزگار پدید آمده بود غوطیه ور گردیید و در دسیهگاه دولیت آل     

وای موحیدان املرابیویحلی   حفص همچنان باتی بود و به پایگاه های گوناگون نای  می آمد تا پلای 

پس از چنیدی وی از  . و مدتی وی را به حاجری خود برگزید( یه 133)لحلانی بر تونس چلره شد 

در سیال   اینکه زندگی سلاسی کناره گلری کرد ولی همچنان مکانت و نفوذ دولهی او به جای بود تا

 .هجری در گذشت 111

ا فیرو گذاشیت و بیه معالعیه و کسی       اما پسر وی محمد که پدر مورخ بود زندگی سلاسی ر
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ابوزیید  : فرزندانی که از او به جای ماندند عریارت بودنید از  . 3زندگی را بدرود گفت( م 3147) یه

له بودم و عمر و موسی و یحلیی  که در آن زمان جوانی هجده سا( صاح  ترجمه)ولی الدین مورخ 

 .0و محمدم که از برادران دیگر بزرگهر بود

 .از این برادران یحلی بعدها به وزارت رسلد

 کیفیت پرورش ابن خلدون

در چنلن خاندانی پرورش یافت و از آغاز خردسالی منات  نلاکان خویش را میی   نابن خددو

لهمانان و کسانی که به دیدار پدر وی می شنلد و در مجالس پدرش حضور می یافت و به سخنان م

آمدند گوش فرا ملداد و پرورش در چنلن خانواده ای ایجاد می کیرد کیه در روا او دو احسیاس    

شلفهگی به جاه و مقام و دلرسیهگی بیه معالعیه و دانیشم هیر ییی از ایین دو        : نلرومند ایجاد شود

دو روحلی  وی بیا هیم در کایمکش      احساس تأثلرات عملقی در نهاد وی گذاشهه بود و دیرزمانی

دو بودند و گاهی یی تا حدی بر دیگری غدره می یافت ولی هلچگاه در دوران زنیدگی او یکیی از   

از این رو می بلنلم ابن خددون در آغاز کار . احساس مزبور نهوانست به طور تاطع بر وی چلره شود

اه و مقیام او را وارد  با کوشش تمام به کس  دانش همت گماشت و دیری نگذشیت کیه حی  جی    

ر خالل هملن دوران نلز دعرص  سلاست کرد و تری  ربع ترن با حوادث سهمناکی روبرو شد ولی 

گذشهه . ممکن بر معدومات خویش می افزوداز دانش و ادد غاف  نرود و در هر فرصهی به وسای  

ی برهاند تا بهواند بیا  از این اغد  احساس می کرد که باید خود را از این زندگانی پرماجرای سلاس

فراغت به معالعه و تحقلق در عدوم بپردازد و بارها کوشیلد کیه تسیدلم ایین احسیاس نایود ولیی        

اندیاه دور می کیرد و میدت هیا در     حوادث سلاسی که دم به دم در تغللر وتحول بود او را از این

کند و از صیحنه هیای    این جزر و مد به سر برد تا توانست سرانجام از زندگی سلاسی کناره گلری

پلداست که وی مقدمه را . سلاست دور شود و در تدع  ابن سالمه به اعهزال و گوشه نالنی پناه برد

در خالل هملن اعهزال و فرصت اندیالدن و تأللف نوشهه است ولی نراید فراموش کنلم تجاربی که 

انیدوخت نقیش    وی در عرص  کامکش های سلاسی به دست آورد و مالحظات و معدومیاتی کیه  

مه ایفا کردم زیرا وی نظریه ها و تجارد اندوخه  خویش را پیس از انیزوا در   دبزرگی در تأللف مق

                                      
 .ـ مادر ابن خلدون نیز درین وبا در گذشت 1

 .به کرات از برادران خود نام می برد« التعریف»ـ ابن خلدون در  2
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مقدمه تدوین کرد و در حقلقت می توان گفت که دو احساس مزبور با هم در تأللف مقدمه تأثلر به 

لرسهگی به دانش او سزایی بخالده اند چه شلفهگی به جاه و مقام او را وارد عرص  سلاست کرد و د

را برانگلخت تا در صحنه های آن زندگی بلندیاد و از لحاظ نظری آنها را تنظلم کند نیه بیرای آن   

که از تجارد مزبور تواعد و دسهور کارهایی برای فرمانروایی و سلاست اسهخراج کند بدکیه بیدین   

و یعنی عدم جامعه نابداع دانش منظور که از آنها روشها و اصول و توانلن کدی گرد آورد تا او را بر 

 .شناسی یاری دهد

 نظر اجمالی به زندگانی خانوادی ابن خلدون

مؤلف در پنج سالگی نلای پدری خود را از دست داد و در هفده سالگی پدر و مادر وی ییی  

باره هنگام شلوع وبای بزرگی که سراسر مار  و مغرد عالم اسالمی را فرا گرفهه بیود زنیدگی را   

گفهند و بدینسان ابن خددون در یی زمان و در آسهان  دوران جوانی از پدر و میادر محیروم   بدرود 

شد و هملن حرمان او از پدر و مادر در آغاز جوانی از عوامدی است که پلونید او را بیه خیانواده و    

مح  تولدش سست کرد و او را به سفر و انهقال از شهری به شهری برانگلخت و به وی کمی کرد 

 .در گرداد زندگانی سلاسی در آن روزگار پر کامکش فرو رودتا 

او هنگامی که در مغرد ملانه بود ازدواج کرد و دارای چندین فرزند گردید و رئلس عائده ای 

به سفرکردن و انهقیال از  به شمار می رفت ولی پلداست که پلش از تاکل  دادن زندگی خانوادگی 

ه هملن سر  می بلنلم که به دوش گرفهن بیار سینگلن ایین    شهری به شهر دیگر خو گرفهه بود و ب

عائده هرگز در روش زندگی او تأثلر نرخالد و ترجم  احوال او ناان می هد که وتهی از شیهر ییا   

ناحله ای سفر می کردم عائده خود را در همان شهر می گذاشت تا هنگامی که در شهرتازه تا حیدی  

وی خود بخوانید و ایین وضیع بارهیا در زنیدگی او روی داده      اسهقرار یابد و آن وتت آنها را به س

استم چنان که وتهی به اندلس کوچ کرد زن و فرزندانش را به دایی های آنان سپرد که در تسنعلنه 

در آنجیا فیراهم   بمانند و آنها را به غرناطه نزد خویش نخواند مگر هنگامی که موجرات اسیهقرار او  

اندلس وی در آن نقعیه هیم بیلش از ییی سیال       ن عائده وی بهپس از رسلد آمدم ولی واضح است

همچنیلن  . توتف نکرد و از آن پس به بجایه رهسپار شد و بار دیگر در گرداد سلاست فیرو رفیت  

هنگامی که از تونس به مرر رفت عائده خویش را در زادگاه خود به جیای گذاشیت و آنیان را بیه     

ر شد و به سمت مدرسی تعللن گردیدم منههیا ایین بیار    مگر هنگامی که در آنجا مسهق. تاهره نعدرلد
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دیدار خانواده اش برای او ملسر ناد زیرا کاهی حام  آنان پلش از رسلدن به اسکندریه غر  شید  

 . و ابن خددون یی باره از زن و فرزند محروم گردید

 ـ عصر ابن خلدون3

ری معیابق تیرن   عرری که ابن خددون در آن می زیستم یعنیی نلمی  دوم تیرن هایهم هجی     

. چهاردهم ملالدیم از اعرار تحول و انقالد در سراسر دنلای مهمدن آن زمان به شیمار میی رفیت   

خط سلر این تحول چنلن بود که عالم اسالمی و عربی به سوی تجزیه و انحعاط می رفت و عیالم  

را جداگانه یاد از این رو سزاست که دو عالم مزبور . به جنرش و بلداری گام می نهاد( اروپا)مغرد 

 :کنلم

 ـ عالم عربی1

کاورهایی . مغرد و مار : دنلا عربی در عهد ابن خددون به دو تسمت اساسی تقسلم ملاد

را که ملان مرر واتلانوس اطدس واتع بود مغرد می گفهند و مرر و ممالی عربی زبان پیس از آن  

 .را از ترل  عرا  و شام و حجاز و غلره مار  می خواندند

هرچند از لحاظ موتع جغرافلایی در زمیرۀ بیالد مغیرد بیه شیمار میی رفیت ولیی از         اندلس 

 .کاورهایی که آنها را به طور کدی مغرد می ناملدند جدا بود

 الف ی اندلس

بلاهر شهرهای اندلس در آن روزگار از تررم عرد خارج شده و زیر فرمیان اسیپانلایی هیا    

تیا  ( کیوردو )و ترطریه  ( تیوادو )اندلس مانند طدلعده  درآمده بودم از آن جمده مهمهرین مراکز تمدن

اشرلدله از تررم عرد بلرون رفهه بود و جماعات بسلاری از عربهای سیاکن شیهرهای مزبیور بیه     

و تنها ناحله ای از اندلس کیه اعیراد در آن   مغرد و افریقله یعنی مراکش و تونس پناه برده بودند 

ربی آن کاور ملان غرناطه و المریه و جر  فهح و حکومت می کردند تعع  کوچی بود در جنود غ

در این ناحله که در دست عرد باتی مانده بود دودمان بنواالحمر حکومت می کردندم ولیی امیرای   

این خاندان اغد  بر سر فرمانروایی با یکدیگر رتابت داشیهند و بیا هیم بیه دشیمنی و پلکیار میی        

 .امکش آغاز می کردندپرداخهند و گاهی هم با سالطلن مغرد سهلز و ک

بسلاری از اوتات شاهزادگان و حکامی که بر ضد سالطلن کاور خود تلام می کردند اگیر از  

اندلسلان می بودند به مغرد پناهنده می شدند و اگر از امرای مغرد به شمار می رفهند بیه انیدلس   

ی می داد هیر ییی از   پناه می بردند و اگر به عددی ملان سدعان مغرد و سدعان اندلس اخهالفی رو
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اور آنان پناهده شده بودند به کاور دیگری روانه می کردند تا از ایین  کآنها سران انقالبی را که به 

 .راه در بالد دشمن اضعراد و غوغا ایجاد کنند

در مرتر  نخسهلن ساه سال در آنجا حکومت گزیید  . ابن خددون دوبار به اندلس مسافرت کرد

را ترک گفت و بار دوم به جز چندماه در اندلس اتامت نکرد و به اجرار از و سپس آزادانه آن کاور 

 .آن جا خاج شد

 د ی مغرد عربی

بالد مغرد از آغاز انقراض دولت موحدان به دولت تجزیه شد که سه خاندان فرمانروا در آنها 

ه و و خانیدان عریدالواد در مغیرد ملانی    ( اتریی )خاندان مرینیی در مغیرد دور   : حکومت می کرد

 .خاندان حفص در مغرد نزدیی که آن را افریقله می ناملدند

ی دولت خاندان عردالواد از دو دولت دیگر ضعلف تر و اغد  در معرض فهنیه و آشیود و   3

تاخت و تاز دولههای مجاور خود بود زیرا ملان دو دولت نلرومندتر از خیود محریور شیده بیود و     

ی خیود را در دو سیوی مهمرکیز سیازد و در دو جرهیه      اچاره ای جز این نداشت که همواره نلروه

گذشهه از این شهر تدمسان که پایهخت آن دولت بود از شهر فاس پایهخیت مرینلیان کیه    .پلکار کند

بسی نلرومندتر بودند چندان فاصده ای نداشت و به هملن سر  مرزهای این دولت همیواره دچیار   

نگ و محیدود میی شید و برخیی از اوتیات هیم       ومد بودم یکرار توسعه می یافت و باردیگر ت جزر

دولت مزبور به کدی سقوط می کردم چنان که مرینلان چندین بار پایهخیت آن را تریرم کردنید و    

فرمانروایان و امرای دولت مزبور ناگزیر در کوهها و دشهها آواره می شدند یا به کایورهای عربیی   

فرمیانروایی خیویش را از سیر گلرنید و     یگر پناه می بردند و منهظر فرصت مناس  می شیدند تیا   د

 .پایهخت دولت را از چنگال اسهلالگران بازسهانند

وضع دو دولت مرینی و حفری نسرت به دولت عریدالواد پاییدارتر بیود ولیی در عیلن حیال       

اسهقرار و آرامش آنها هم نسری بود و هرچند فرمانروایی در خاندان مرینی فاس و خاندان حفریی  

هه بود للکن افراد آن دو خاندان از رتابت و کامکش برضد سدعان خود دمی آرام تونس اسهقرار یاف

نمی ناسهند و به هملن سر  اغد  سالطلن خود کاور را بر فرزندان خویش تقسلم می کردنید و  

به هر یی امارت ناحله ای را اخهراص میی دادنید و آنهیا در تمیام دوران زنیدگی از فرمیانروایی       

پس از مرگ نلز فرزندان خویش را به فرمانروایی تعللن می کردند و چه بسا  برخوردار می شدند و

که این شاهزادگان درصدد توسع  مرزهای خود بر می آمدند و بر رغم عالیق خویااوندی که ملان 
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آغاز می کردند و دیده می شد که ملان پسرعموها بیا  آنان وجود داشت با یکدیگر نررد و خونریزی 

اییرۀ جنیگ هیا و    دخونلنی آغاز می گردید و تاریخ ناان میی دهید کیه حهیی      برادران جنگ های

طرلعی است که حکام نیواحی  . کامکش های بسلاری ملان پدران و پسران نلز شعده ور شده است

کوچکهر نلز اغد  از این گونه کامکاهایی که ملان افراد خاندان فرمانروا آغاز ملاد اسیهفاده میی   

ی زدند و در نهلجه دولیت هیای کوچیی نلمیه     لت خود کوس اسهقالل مکردند و در تدمرو وحاکم

مسهقدی تاکل  می یافت که با دولت مرکزی تنها روابط اسمی واهی بیلش نداشیهند و چیه بسیلار     

مااهده می شد که برخی از وزیران بر ضد سدعان خود تلیام میی کردنید و سیدعان را از سیدعنت      

عاجز را به سیدعنت تعلیلن میی    به جای وی یکی از املران  برکنار می ساخهند یا او را می کاهند و

کردند تا بهوانند در زیر نقاد کفالت یا جانالنی سدعان جدید زمام امور را به دست گلرند و سدعه 

پلداست که چنلن کسانی با تارث به این گونه وسای  نمیی توانسیهند   . و نفوذ خود را مسهقر سازند

رخوردار شوندم زیرا این گونه انقالبات معامع دیگیران را نلیز برمیی    دیرزمانی از فرمانروایی خود ب

انگلخت و راه انقالبات و سهلره جویی های سرکاان و مخالفان را باز می کرد و برای اسهقرار امور 

بدینسیان نابسیامانلها و نگرانیی هیا و انقالبیات پلیاپی       . و آرامش اوضاع فرصهی باتی نمی گذاشت

 .ت های مزبور بودهمواره دامن گلر دول

ابن خددون در چنلن عرر پرجوش و خروشی که آتش انواع آشیود هیا و میاجراجویی هیا     

پلوسهه زبانه می زد داخ  زندگانی اجهماعی شد و مدت یی ربیع تیرن در گیرداد سلاسیت فیرو      

وی بلاهر سالهای زندگانی سلاسی خود را در بالد مغرد ملانه به سر برد که کیانون اساسیی   . رفت

 .ن همه تحوالت و آشوبها به شمار می رفتای

که پلاپی در مغیرد روی ملیداد بههیر اسیت برخیی از      ی برای روشن شدن انقالبات سلاسی 0

 :وتایع را که در دوران زندگی ابن خددون پدید آمده است یادآور شویم

الف ی سدعان مرینیم ابوالحسنم هنگامی که به سدعنت رسلد می کوشلد کیه مرزهیای کایور     

از این رو نخست بر تدمسان اسهلال یافت و دولت خاندان عردالواد را سرنگون . ود را توسعه دهدخ

کرد آن گاه به جنگ و کاورگاایی خود همچنان ادامه داد و به سمت مار  شهافت و به جاییه را  

که از شهرهای افریقله بود به تررم آورد و شاهزادۀ حفری را که بر آن شهر حکومت می کرد بیا  

دیگر شاهزادگان به تدمسان فرسهاد و آنان را مجرور کرد که دور از بالد خود باشیند و در آن شیهر   

به سر برندم سپس بر تسنعلنه نلز اسهلال یافت و شاهزادۀ حفری حاکم آن را به فاس ترعلید کیرد و   
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 سرانجام لاکرکای به سوی شر  را دنرال کرد تیا تیونس را بیه تریرم آورد و بیا ایین پلیروزی       

از خدلج تابس تا اتلانوس اطدیس در حیوزۀ مهریرفات    توانست کدل  بالد مغرد نزدیی و ملانه را 

 .فرمانروایی خود در آورد

 .ابن خددون در این هنگام شانزده ساله بود

د ی اما فرمانروایی این سدعان مرینی برتونس بلش از دو سال ادامه نلافتم زیرا ترایدی که در  

کرده بودند پس از یی سال بیا او بیه سیهلز برخاسیهندو وی را در تلیروان      فهح تونس به وی یاری 

محاصره کردند و هنگامی که اخرار واتع  تلروان به تونس رسلد بر گسهاخی مردم تونس افزوده شد 

و بر ضد حکام مرینی تلام کردند و آنان را در پایهخت محاصره نمودند و دوسهی و وفاداری خیود  

داشهند و پس ازمدت کوتاهی مردم تسنعلنه نلز به تونسلان اتهیدا کردنید و بیر    را به حفرلان اعالم 

 .ضد فرمانروایی مرینلان دست به انقالد زدند

و سدعان ابوالحسن پس از آن که مدتی در تلروان محاصره بیود توانسیت دوسیهی بعضیی از     

سوسیه رفیت و از    به یاری آنان محاصره را درهم شکست و به شهر ترای  را جد  کند و سرانجام

آنجا از راه دریا به تونس رهسپار شد در تونس بر شورشلان غدره یافت و محاصره شدگان در تدعیه  

را نجات داد و بدینسان بار دیگر سراسیر آن بیالد را در تلید فرمیانرری خیویش آورد ولیی هنیوز        

ویش را اعیالم  آغازکرده است و در شهر فاس که به نلابت پدر خود فرمانروایی داشت اسیهقالل خی  

ییرۀ  اداز این رو سدعان ابوالحسن به منظور فرونااندن . داشهه و خود را سدعان مغرد خونده است

انقالد فرزند خویش ناگزیر تونس را ترک گفت و از راه دریا عازم فاس گردیید و پسیر دیگیرش    

 .ابوالفض  را در تونس به نلابت خود فرمانروای افریقله کرد

فرلان برای رهایی خود از زیر فرمان مرینلان بی درنگ از ایین حیوادث   ج ی اما دسهه های ح 

 اسهفاده کردند و از این رو ابن تافراکلن وزییر معروفیی کیه انقیالد تونسیلان را بیر ضید سیدعان        

رهرری می کرد و پس از اسهلالی سدعان بر تونس به اسکندریه گریخهه بودم بی درنگ به  ابوالحسن

افریقله براندم آن گاه ابواسحا  حفریی را  ی  سدعان غدره یافت و او را سوی تونس شهافت و بر نا

ابین خدیدون در ایین    . بر تخت سدعنت ناانلد و خود به کفالت وی امور سدعنت را اداره می کیرد 

سیدعان  ( طغرانویسیی )عهد داخ  زندگی اجهماعی شد زیرا ابن تافراکلن وی را به دبلری عالمیت  

 .تعللن کرد
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ابواسحا  تحت کفالت ابن تافراکلن بر حاکم تسینعلنه گیران آمید زییرا وی      د ی ولی سدعنت 

یکی از شاهزادگان حفری بود وخویش را بیرای سیدعنت شایسیهه تیر میی دیید و از ایین رو بیر         

حکومت جدید شورید و به سوی تونس لاکر کالد و شهر را محاصره کردم للکن در خیالل ایین   

اخرار تاویش آملزی به وی می رسلد و آگاه شد که سدعان محاصره از حوادث مغرد ملانه و دور 

مرینی به سوی خاور لاکرکای آغاز کرده و بار دیگر بر تدمسیان و بجاییه اسیهلال یافهیه اسیت و      

سپاهلان وی به نزدیی تسنعلنه رسلده اندم از این رو شاهزادۀ حفری از محاصرۀ تیونس منریرم   

خویش باز گردد تا به دفاع بپردازد و از اسیهلالی مرینلیان   گردید و بر آن شد که به مقر فرمانروایی 

ابن خددون در نخسهلن ترادمی که ملان دسیهه هیای شیاهزادۀ تسینعلنه و سیپاهلان      . ممانعت کند

سدعان تونس روی دادم حضور نداشت ولی پس از این ترادم افریقله را تیرک گفیت و بیه سیوی     

 .مغرد شهافت

که تونس را از راه دریا تیرک گفیت تیا مگیر بهوانید شیورش       ه ی اما سدعان ابوالحسن مرینی  

پسرش را فرونااندم چنان که یاد کردیمم با هم  رنج و ماقت فراوانی که در ایین راه تحمی  کیرد    

نهوانست تاج و تخت را از وی باز سهاند زیرا نلروی دریای وی با طوفان شدیدی روبیرو شید کیه    

منجر گردیدم ولی با این همه سدعان شهر را بیه ییاری   سرانجام به غر  شدن تمام کاهی های وی 

خویش دعوت کرد و گروهی را با خود همراه ساخت و توانست از راه صحرا خود را بیه میراکش   

برساندم ولی در نهلج  زودوخوردی که ملان سپاهلان وی و سپاهلان پسرش روی داد توای او منهزم 

بدینسان ابوعنان . شهه که وی زندگی را بدرود گفتشدند و پس از این واتعه بلش از چند روز نگذ

 .بدون هلچ رتل  و مخالفی به سدعنت مغرد نای  آمد

و ی ابوعنان هنگامی که در دوران حلات پدرم خود را سدعان مغرد خواند و بیه مخالفیت بیا     

ت وی برخاست به تدابلر و چاره جویی های بسلاری دست یازید تا مانع بازگات پدر به مقر سدعن

وی گرددم از آن جمده دو شاهزادۀ حفری را که در فاس و لمسان اتامت داشهند به مرکز سابقایان  

بجایه و تسنعلنه بازگردانلد و به آنها شرط کرد که در برابر سدعان ابوالحسن به دفاع برخلزند و بیه  

با ایین   وی فرصت ندهند که برای رسلدن به مغرد اتری از این دو شهر بگذرد و پلداست که وی

تدبلر دو ناحل  املرنالنی راکه از پلش پدرش فهح کرده بود از دست داد و شکی نلست که خانیدان  

عردالواد که برای بدست آوردن فرمانروایی خود منهظر فرصیت مناسیری بودنید بیی درنیگ از ایین       

ایین   حوادث حداکثر اسهفاده را بردند و بی رنج و زحمهی به پایهخت کاور خیود بازگایهند و بیا   
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وضع تدمرو فرمانروایی دولت مرینی به همیان مرزهیایی بازگایت کیه پیلش از فهوحیات سیدعان        

 .ابوالحسن در تررم داشهند

ولی سدعان ابوعنان پس از آن که از خعیر دسیهررد پیدر رهیایی یافیت و بیا اطملنیان خیاطر         

وادث اخلیر از  فرمانروایی وی بر مغرد مسهقر گردیدم درصدد برآمد تا بالدی را کیه در خیالل حی   

تدمرو دولت مرینی خارج شده است باز سهاند و سپاهلان خود را برای ایین هیدم مجهیز کیرد و     

هملن که آمادۀ کارزار شد به تدمسان لاکر کالد و بر آن شهر اسهلال یافت آن گاه به سیوی خیاور   

حله را به فیاس  شهافت و بجایه را نلز در حلع  نفوذ خود در آورد و بار دیگر شاهزادۀ حفری آن نا

 .ترعلد کرد

ابن خددون در خالل این لاکرکای به سیدعان ابوعنیان پلوسیت و در دربیار او بیه خیدمت       

 .در این هنگام سن وی بلست و سه سال بود. گماشهه شد

ز ی پس از وتایعی که یاد کردیم دیری نگذشت که زندگی سدعان ابوعنان بیه سیر آمید و در     

ران ها و انقالبات پلچلدۀ تازه ای آغاز شد و سرتاسر نواحی خالل مرض و مرگ وی یی رشهه بح

وی حسین بین عمیر     هنگامی که سدعان در حال انهظار بود وزییر . مغرد ملانه و دور را فرا گرفت

زمام امور را بدست گرفت و پسر خردسال سدعان ابوالحسن موسوم به سدعان سیعلد را بیر تخیت    

بیا ایین عمی  موافقیت     ولی دیگیر شیاهزادگان مرینیی     نااند و خویش را وصی و کفل  او خواندم

و وزییر و سیدعان    نکردند و سعلد را به سدعنت ناناخهند بدکه در گرد شاهزاده منرور حدقه زدند

در هملن گلرودار که ملان دو گروه مزبور بر سر تاج . خردسال وی را در شهر فاس محاصره کردند

سوم به ملدان آمد و کار را دشوارتر و پلچلیده   و تخت زد و خورد و کامکش بود یی باره مدعی

هنگامی که سدعان ابوعنان به مخالفت . این مدعی جدید ابوسالم پسر سدعان ابوالحسن بود. تر کرد

با پدر برخاست و برادران خویش را دسهگلر ساخت و آنان را به اندلس ترعلد کرد و ابوسالم نلز از 

برادر را شنلد با شهاد از اندلس بازگات و بیه وسیای     جمد  ترعلدشدگان بود که چون خرر مرگ

گوناگون در ملان مردم به تردلغ پرداخت و خویش را شایسه  سدعنت اعالم میی کیرد تیا سیرانجام     

گروه بسلاری را با خود همراه ساخت و یاران کثلری پلدا کرد و به نلروی آنان بر هیر دو دسیهه ای   

سعلد و هم هوی خواهان منرورم غدره کرد و بدینسیان سیدعان   که با هم پلکار می کردند هم یاران 

 .ابوسالم به سدعنت مغرد اتری نای  آمد
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ابن خددون هنگام جریان این حوادث پلچلده در فاس اتامت داشتم وی به سدعان اخلر یاری 

 .کرد و مدتی در دربار وی باتی ماند

م بیا سدسیده ای جنیرش هیا و     باید در نظر گرفت که هر صفحه از حوادثی که تدخلص کردیم

محدی و فرعی همراه بوده است که ضرورت ندارد آنها را ییاد  انقالبات و نگرانلهای ممهد و پلچلدۀ 

ت کوتیاهی  اهمچنلن الزمست توجه داشهه باشلم که هم  این حوادث و زدوخوردهیا در فهیر  . کنلم

و تاریخ رسلدن ( م 3141) یه 147پدید آمده استم چنان که تاریخ اسهلالی مرینی برتونس در سال 

بوده استم یعنی کدل  وتیایعی کیه   ( م 3137) یه162سدعان ابوسالم به تخت سدعنت فاس به سال 

یاد کردیم در خالل بلست ویی سال پدید آمده است و سالهای مزبیور بیی گمیان از روزگارهیای     

ا شواهد تاریخی هلچ گونه زیرانراشهه به انقالبات و حلرت انگلز و غلرعادی به شمار می رفهه است 

جای شی باتی نمی گذارد که بگویلم اوضاع سلاسی مغرد عربی و بیه ویی ه مغیرد ملانیه و دور     

 .پلوسهه به شرحی که وصف کردیم دچار جنرش ها و انقالبات بوده است

مهمهرین نلروهایی که سران این انقالبات و سرکای ها از آنها اسهفاده می کیرده و بیه اتکیای    

بر ضد یکدیگر نررد برمی خاسهه اند عاایر بادیه نالن عرد و بربر بودند که در سراسر نواحی آنها 

مغرد پراکنده بوده اند چه این عاایر برای پلکار و جنگ به منزل  توای مسدح آماده ای بیه شیمار   

و کیار   می رفهه اند و گاه در خدمت این املر و بار دیگر در خدمت شاهزاده و املر دیگر بوده انیدم 

آنها بسلار همانند عم  سپاهلان مزدوری بوده است که در اروپا و به وی ه در ایهاللا در اواخر تیرون  

 .وسعی فراوان بودند

گذشه از این برخی از عاایر بزرگ به منزل  دولت های کوچی مسهقدی به شمار می رفهه اند 

و اغد  دینیاری هیم ماللیات نمیی     که به نام نگهرانی و حمایت باج و خراج را گردآوری می کرده 

پرداخهند و بر حس  گردش اوضاع و شرایط زمان به این سدعان یا آن املر کمی و یاری می کرده 

 .اند

شکی نلست که این عاایر نلرومند به سپاهلان هر سدعان یا شاهزاده ای می پلوسهه یا بر ضید  

پلروزی نخسهلن و شکست دوملن هر یی تلام می کرده اند در سرنوشت جنگ تأثلر می بخالده و 

ابن خددون مدتی دراز با عاایر بادیه نالن معاشرت و آملزش داشهه و در . را حهمی می کرده است

بسیلاری بیه   پرتو هوشمندی و دالوری و تلزبلنی و شلوایی بلان خود در ملان آنان نفیوذ و تیدرت   

سدط معنوی که بر آنان پلدا کیرده  دست آورده است و در سای  این گونه روابط با عاایر مزبور و ت
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است در سلاست دولت های مغرد تأثلر تاب  توجهی داشهه استم و باز شیکی نلسیت کیه نوشیهه     

های او در بارۀ تواریخ مغرد به طور کدی و در بارۀ اجهماعیات بادییه نایلن بخریوصم از نهیایج      

والنی خود با ترای  مخهدف معدومات و ثمرۀ آزمایاها و تجاربلست که آنها را در خالل معاشرت ط

بسیلار سیودمند اسیت کیه برخیی از صیفحات زنیدگی یکیی از         . عرد و بربر بدسیت آورده بیود  

شاهزادگانی را که با ابن خددون معاصر بوده و بیا وی روابیط و پلوسیهگی اسیهواری داشیهه اسیت       

و تحیوالت و  یادآور شویم تا به شناخهن زندگی مورخ بلش از پلش کمی کند و تأثلراین بحرانهیا  

 :تغللرات سلاسی پلاپی را در زندگی او روشن سازد

بن عرداهلل از طرم سدعان افریقله در تونس فرمیانروای بجاییه    الف ی شاهزادۀ حفری محمد 

 .بود

د ی وی فرمانروایی خویش را هنگامی که سدعان ابوالحسن مرینی بیر وی تاخیت از دسیت     

 .داد

ضد پدر خود تلام کرد بار دیگر به فرمانروایی رسلد و  ج ی ولی هنگامی که سدعان ابوعنان بر 

به مقر امارت خود بازگات چه ابوعنان بر آن شد که فرمانروایی شاهزادگان حفریی را بیه ایایان    

 .به دفاع برخلزند و از بازگات او به کاور خود ممانعت کنندبازدهد تا در برابر پدر وی 

لد و پس از مرگ پدر بجایه اسیهلال یافیت همیان    د ی هنگامی که سدعان ابوعنا به سدعنت رس 

شاهزاده فرمانروایی خویش را بار دیگر از دست داد و باز در نقاطی که دور از مقر حاکملت او بود 

 .بسر می برد

ه ی هنگامی که سدعان ابوعنان بلمار شد املرمحمد بر آن شد از فیاس بگرییزد تیا بیار دیگیر        

 . ولی سدعان به اندیا  وی پی برد و نقا  او را بر هم زدفرمانروایی خویش را به دست آورد 

و به مقر و ی با این همه شاهزادۀ مزبور توانست پس از مرگ سدعان مزبور فاس را ترک گوی  

وی وی ابواسحا  حفری پلش از وی بر بجایه اسهلال یافیت و  فرمانروایی خود روی آورد ولی عم

اه رهایی شهر از چنگال عم خویش کوشش ها و مرارزات او ناگزیر شد شهر را محاصره کند و در ر

 .شدیدی مرذول داشت

ز ی ولی شاهزادۀ مزبور پس از آن که بر بجایه اسهلال یافت و به اسهقرار فرمانروایی آغاز کیرد   

پسر عموی وی حاکم تسینعلنه در صیدد توسیعه    . یی باره با پلکارجو و رتل  تازه ای روبرو شد
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رآمد و به بجایه لاکر کایلد و املرمحمید در خیالل تریادمی کیه ملیان       دادن حدود کاور خود ب

 .سپاهلان او و سپاهلان پسرعمش در گرفت کاهه شد

ابن خددون با این شاهزادۀ حفری هنگامی که در فاس به حالت ترعلد به سر می برد همراهی 

گیاه کیه توانسیت    می کرد و به خاطر او هنگامی که ترد داشت به بجایه بگریزد زندانی شد و آن 

 .وی نای  آمد« صدراعظمی»فرمانروایی خود را باز سهاند به پایگاه حاجری 

 ج ی مار  عربی

برمررو ممالی حجاز و شام در آن روزگارم مماللی سدعنت می کردند و اوضاع سلاسیی در  

 .این کاورها نسرت به مغرد به درجات مسهقرتر و آرام تر بود

بحران های سلاسی خعلری ایجاد می کرد ولی این بحرانها راست است که مرگ سدعان اغد  

به طور کدی ملان خود مماللی پدید می آمد و دسهه ها و جماعات ساکن نیواحی مزبیور کمهیر در    

 .آنها شرکت می جسهند

گذرانلید ولیی انهقیال    ( مرر)ابن خددون بلست و چهار سال از اواخر عمر خود را در مار  

که تأللف مقدمه را به پایان رسانلده و اشهغال وی در آنجا منحرر بیه   وی بدین کاور هنگامی بود

عرا  در عهد ابن خددون زیر فرمان . تدریس و تضاوت بود و در سایر امور سلاسی دخالهی نداشت

ولی فرمانروایی جالیریان تنها منحرر به . حکومت جالیریان بود تا آن که تلمور بر آن اسهلال یافت

دکه آنها در تسمت غربی ایران و به خروص ایالت آذربایجان نلز حکومیت میی   عرا  عرد نرود ب

کردند و سالطلن دودمان مزبور بغداد را پایهخت زمسهانی و ترریز را پایهخت تابسیهانی خیود تیرار    

و ابین خدیدون بیه عیرا      . داده بودند و سدعنت ایاان بر دو ناحله یکی عربی و دیگری ایرانی بود

 .ی از حکام و رجال آن کاور نپلوستنرفت و به هلچ ی

 وحدت ادبی و فرهنگی عالم عربی

از نکات تاب  توجه اینست که عالم عربی در عرر ابین خدیدون بیر رغیم تجزییه و تفکلیی       

سلاسی که یاد کردیم از وحدت ادبی و فرهنگی کامدی برخوردار بودم چنان که وحدت زبان نواحی 

هم ارتراط می داد و پلوندهای معنوی نلرومندی ملان آنان  گوناگون و کاورهای مخهدف عربی را به

برترار می کرد و پلوسهه افکار و روحلات آنان را به هم نزدیی می ساختم همچنلن رفیت و آمید   

بازرگانان از یکسو و انجام دادن فرایض حج از سوی دیگرزملن  دائمی و اسهواری ایجاد می کرد که 

دف به سهولت می توانسهند یکدیگر را باناسند و بیه اوضیاع و   ساکنان نواحی و سرزملن های مخه
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احوال هم واتف شوند و این امر به ترادل افکار ملان مدههای مزبور مسیاعدت میی کیرد و اخریار و     

 .می داددیگر اطالعات مربوط به شؤون زندگی آنان را در نواحی مخهدف انهاار 

دیدار به هم می پلوسیهند و نهیایج اندیایه هیا و      ادبلان و فقلهان و دانامندان از راه مکاتره یا

تریحه های آنان از سرزملنی به سرزملن دیگر به سرعت و سهولت انهقال می یافت و نام بزرگان و 

 .نوابع ایاان در سراسر کاورهای عربی شهرت یافت

ت از زندگانی خود ابن خددون بهوان بههرین نمونه و روشن ترین دلل  برای این وحدو شاید 

ادبی و فرهنگی بدست آوردم وحدتی که ماع  فروزان آن بر رغم کامکش ها و پلکارهای پلیاپی  

دولهها و حکومهها و اخهالم شدید اوضاع سلاسی کایورهای مزبیور بیر سرتاسیر ممالیی عربیی       

پرتوافکن بودم چنان که می توان سهولت انهقال ابن خددون را از کاوری به کاور دیگر و سیرعت  

رت او را در سراسر این ممالی نمون  بارزی از این وحدت ادبی به شیمار آوردم چیه میا    انهاار شه

می بلنلم وی یی بار در جامع کرلر غرناطه و بار دیگر در جیامع تیرویلن فیاس و زمیانی در شیهر      

 .بجایه و زمان دیگر در جامع زیهونل  تونس به القای خعابه و تدریس ماغول است

تامت در تاهره در جامع االزهر وظلف  مدرسی را برعهیده دارد و سیرانجام   و باز می بلنلم پس از ا

 .مااهده می کنلم در مدرس  عادلل  دماق با دانامندان شام به بحث و تحقلق می پردازند

همچنلن برخی از مکاتراتی که در ترجم  احوال ابن خدیدون تیدوین گردییده اسیت نمونیه هیای       

 .حدت فکری و ادبی جهان عربی حکایت می کندآشکاری به دست ما می دهد که از و

هنگامی که ابن خددون در بلسکرهم واتع در مغرد ملانهم اتامت داشت نامه ای از وزیر لسان الدین 

خعل  که در غرناطه به سر می برده دریافت می دارد که در آن دانامند مزبور از تأللفات خویش 

ه در اندلس روی داده وصیف میی کنید و ابین     سخن می گوید و هم برای وی وتایع سلاسی را ک

خددون نام  مفردی در پاسخ وی می نویسد و حوادث مغرد ملانه را برای او تاریح می کندم آن 

 .گاه اخراری را که از حوادث مرر به وی رسلده به لسان الدین اطالع می دهد

مت می کند نامه ای و هنگامی که ابن خددون برای ادای فریض  حج سفر می کند و در ینرع اتا

سدعان ابن احمر در غرناطه دریافت می دارد که بعضیی از  ( کات  السرم سکرتر)دبلر  3از ابن زمرک

                                      
ـ دانشمند و شاعر و خطیب نامور اندلسی که شرح حال و برخی از اشعار او در کتاب االحاطه فی اخبار غرناطه تـللیف لسـان    1

. خویش به دست زن خود کشته شده  سسدت   ۀخان در 775وی به سال . الدین ابن خطیب آمده است

 .دهخهس شود ۀرجوع به لغت نام
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اخرار را به وی اطالع داده و بعضی از تراید را برای وی فرسهاده است و از ابن خددون برخیی از  

 .معدومات و که  را می طدرد

ن النریم تاضی غرناطه م به وی ملر سد کیه ملیزان   در هملن موتع نام  دیگری از عدی بن حس

اههمام آن دو را از یی سیو بیه کسی  اخریار از یکیدیگر و از سیوی دیگیر بیه آگیاهی از اخریار           

 0.کاورهایاان به خوبی ناان ملدهد

در آن روزگار همیواره از لحیاظ ادد و فرهنیگ    وخالصه می توانلم یقلن کنلم که عالم عربی 

هه استم هرچند از نظر وضع حکومت و امور سلاسی با اخهالم و تجزیه وحدت و هم آهنگی داش

 .و تاهت شدیدی روبرو بوده است

 د ی عالم اسالمی

عالم عربی در عهد ابن خددون با دیگر کاورهای اسالمی نلز همواره ارتراط داشت و سرتاسر 

در آسیلای  )یی سیو  انقراض دولت سدجوتی از . این بالد در مرحد  تغللرات و تحوالت مهمی بود

به تجزی  این ممالی منجر گردید و امارات ( درایران و عرا )و دولت مغولی از سوی دیگر ( صغلر

نالن ها و دولههای کوچی بلاماری تاکل  یافتم ولی پس از این مرحده دو جنرش نلرومند پدید 

یکیی فهوحیات   : دآمد که هدم آنها وحدت و مرکزیت این کاورها و از بلن بردن تجزی  مزبور بو

 .تلمورلنگ و دیگری تلام دولت آل عثمان

تلمور به فهوحات عظلمی نای  آمد که بر سراسر کاورهای آسلایی از چلن تا عیرا  مایهم    

بود و سرانجام بر عرا  نلز اسهلال یافت و به سرعت از یی سو به طرم بالد شام و از سوی دیگیر  

 .در آناتولی پلش می رفت

ور در سای  این فهوحات تاکل  داد دیرزمانی دوام نلافتم زیرا دولت مزبور ولی دولهی که تلم

 .به دنرال مرگ او تجزیه شد و کاورهای آن ملان پسران او و آنگاه ملان نواده هایش تقسلم گردید

اما دولهی که آل عثمان تاکل  دادند نسرت به کاورگاایی هیای سیریع تلمیور بسیلار بیه         

توسعه و جهانگاایی گام می نهادم ولی فهوحات آن پایدارتر و اسهوارتر بیود و  کندی و تأنی در راه 

 .دولت مزبور سرانجام آن چنان وضع سلاسی مسهقری ایجاد کرد که چندین ترن دوام یافت

                                      
که به اهتمام محمد بـن تلویـت الطن ـی منتشـر     « التعریف به ابن خلدون و رحلته شرقاً و غرباً»ـ متن این نامه ها در کتاب  2

 .مزبور شودکتاب  237و  126و  118و بخصوص ص  277ـ262ـ128ـ 115رجوع به صفحات . شده آمده است
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با دولت مزبور به نررد پرداخت آسل  ( آنکارا)در حقلقت هنگامی که تلمور در پلرامون آنقره 

دولت جوان عثمانی با بحران خعلری روبیرو شیدم زییرا پلکیار مزبیور بیه       بزرگی بدان وارد آمد و 

عثمانی و اسلرشدن سدعان آنانم با یزید اولم منجر گردید و این پلش آمد موج  شکست سپاهلان 

تقسلم کاور ملان چهارفرزند وی شدم ولی سدعان محمید اول پیس از رنیج فیراوان توانسیت بیر       

 .شه  سدعنت عثمانی را تجدید کندحریفان خود غدره یابد و وحدت گذ

سدعنت مزبور پس از رهایی از این بحران با سرعت تمام پلایرفت و ترتیی نایی  آمید و بیه      

 .خروص در تارۀ اروپا توسعه یافت

ابن خددون هنگامی که تلمور دماق را محاصره کرده بود با آن سیدعان مالتیات کیرد و ایین     

روی داد می توان پایان فعاللت سلاسیی را بیه شیمار    مالتات او را که شش سال پلش از مرگ وی 

 .آوردم ولی وی با هلچلی از سالطلن آل عثمان مالتات نکرد

ابن خددون به هلچ یی از ممالی اسالمی خارج از عالم عربیی مسیافرت نکیرد ولیی کهیاد      

گی بخایلد  تاریخ او با آن مقدم  ماهور در هم  این ممالی انهاار یافت و در آنها تأثلر معنوی بزر

زیرا لغت عربی در ممالی مزبور همواره زبان عدمی به شمار می رفت و عالمیان عثمیانی بیه طیور     

عموم فرهنگ و معدومات را از که  عربی فرا می گرفهند و به هملن سر  به آموخهن و مهارت در 

. وشیهند آن اههمام خاص ناان می دادندم حهی برخی از آنان تأللفات خود را به زبیان عربیی میی ن   

بنابراین در چنلن شرایعی طرلعی است که این دانامندان به تاریخ و مقدم  آن آگیاهی یافهیه و بیه    

 .طور عملق تحت تأثلر آن واتع شده اند

نکه  تاب  توجه اینست که فهوحات پی در پی دولت عثمانی به وی ه در تیارۀ اروپیا بیه طریع     

وتایع این فهوحات عظلم را تیدوین کننید و    موج  پدید آمدن گروهی از مورخان گردیده است تا

این مورخان تاریخ عثمانی را به منزل  تهم  تاریخ عمومی اسالم تدقی می کردند و به هملن سر  به 

معالع  که  تاریخ باسهان عنایت خاصی مرذول می داشهند و خواهی نخواهی تاریخ ابن خددون را 

از تأللف مزبور مسائ  بسیلاری اتهریاس کردنیدم و از    به تفرل  مورد معالعه و تحقلق ترار دادند و 

می بلنلم مورخان عثمانی نخسهلن کسانی بوده اند که در دنلای بلرون از جهان عربی مقدمی   این رو 

چنان که می توان اههمام آنان را به مقدم  یگانیه عامی  و   . ابن خددون را مورد تحقلق ترار داده اند

 .ان اروپا را در اوای  ترن نوزدهم بدان جد  کردموجری دانست که توجه خاورشناس

 ی اروپا0
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اروپا در خالل عرری که ابن خددون در آن ملزیستم نزدیی به اواخر ترون وسعی و اوایی   

 .ترون جدید بود

وی پینج سیال   . بود« چوسر»و شاعر انگدلسی  3«فرواسار»ابن خددون معاصر مورخ فرانسوی 

از چوسر مهولد شده بود و چهار سال پلش از نخسهلن و شیش  پلش از فرواسار و هات سال بلش 

 .پس از دوملن در گذشتسال 

همچنلن او در نلمی از دوران حلات خود معاصر پهرارک و پوکاجلو ایهاللیایی بیودم زییرا وی    

هنگام مرگ این دو ادی  در حدود چه  و پینج سیالگی بیود ولیی ابین خدیدون هلچلیی از ایین         

ت و آنان نلز از وی آگاهی نلافهندم زیرا دنلای اروپا در آن روزگار رابعه ای معاصران خود را ناناخ

و پس از ترادمات شدید و خونلن جنگ های صدلری و اتهراس عدوم با عالم عربی اسالمی نداشت 

 .و صنایع مخهدف از عالم عربی به کدی با آن تعع رابعه کرده بود

کاورهای اروپایی داناگاههای بسلاری به  پلش از عرر ابن خددون در پایهخت های مخهدف

شلوۀ داناگاه های عربی تأسلس یافهه و همچنلن بسلاری از تأللفات عربی به زبیان التلنیی ترجمیه    

 .شده بود و از این رو اروپائلان از منابع عربی بی نلاز شده بودند

س از میرگ  برای سنجش کام  این اوضاع باید در نظر بگلریم که ابن خددون ییازده سیال پی   

دانهه شاعر شهلر ایهاللایی در تونس مهولد شده و همچنلن تنها تری  یی ربع ترن پس از مرگ ابن 

خددون در مررم صنعت چاپ در اروپا اخهیراع گردییده اسیتم و در ایین تیاریخ بیود کیه دوران        

ر نیو  رسهاخلز و تحول فکری و بلداری مردم در اروپا آغاز شد و نخسهلن اشع  آفهاد دانش و هنی 

. بر جهان تابلدن گرفت و دیدگان و افکار مردم اروپا به معال  و نیواحی تیازه ای مهوجیه گردیید    

و به وی ه تأللفاتی که در آن سرزملن خالصه در این تاریخ اروپایلان از اههمام به حوادث عالم عربی 

 .منهار ملاد منررم شده بودند

صول و مرادی اسهوار از نظر اروپایلان مجهول این مقدمهم با هم  عقاید و آراء شگفت و نو و ا

ماند تا به سر  شرایط تاریخی که یاد کردیم دوران تحقلقات خاورشناسی در تیرن نیوزدهم آغیاز    

 .گردید و آنگاه مردم اروپا به اهملت آن پی بردند

 ـ مهمترین حوادث زندگانی ابن خلدون4

                                      
 Froissartr (Jean)ـ  1
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خواند یا از  3«زندگی پرماجری»ت آن را زندگانی ابن خددون از آن گونه بود که نئودور روزول

تعرلر کرد و این زندگی پرماجرای مخیاطره   0«زندگی مخاطره آملز»نوعی بود که موسوللنی از آن به 

آملز دارای صفحات گوناگون و صحنه های مهنوع بود که در ذی  برحس  ترتل  زمانی بیه شیرا   

 :آن می پردازیم

 درتونس

تونس به سر برد و چون پدر وی از رجال دانیش وادد بیود   ابن خددون تا بلست سالگی در 

یعنی به تن خویش تعدیلم او را برعهیده گرفیت و    توجه کامدی نسرت به تربلت وی مرذول داشت 

برخی از عدوم مقدماتی را به وی آموخت و او را برای فراگرفهن دانش ها دیگر در نزد اسهادانی که 

 .ددر آن روزگار در تونس بودند آماده کر

ابن خددون چنان تربلت شد که پلوسهه بدانش دلرسیهگی داشیت و شیو  دانیش انیدوزی و      

 .فضلدت جویی همواره در نهاد او زنده بود

ترائت ترآن کریم را بلاموخت و آن را به یاد سپرد و تالوت آن را بر حس  اصول تجویید ده  

  ادد و دیوانهیای شیاعران را   دانش نحو را به تفرل  بلاموخت و بسلاری از که. گانه تمرین کرد

فقه و حیدیث را نلیی بلاموخیت و سیرانجام     فراگرفت و بسی از اشعار را حفظ کردم و هم دانش 

 .عدوم عقدی را نلز فراگرفت

روی دادم افق نوین و پهناوری برای آمیوخهن  ( م 3141)ه  147واتعه های سلاسی که در سال 

والحسن مرینی که در آن سال بر تونس اسهلال یافهه دانش بر روی ابن خددون گاودم زیرا سدعان اب

بود مردی بود که به دانش اههمام فراوان مرذول می داشت و بزرگان دانش و ادد را در بارگاه خود 

حضور ایاان را در بارگاه خویش واج  می شمردم و مجدس خود را به وجیود  »گرد آورده بود و 

د گروهی از دانامندان و ادیران مراح  و همیراه وی  و هنگامی که به تونس آم 3«آنان می آراست

بودند طرلعی است که پدر ابن خددون با آن پایگاه عدمی و ادبی داشت بیه آن گیروه پلوسیت و بیا     

ایاان آملزش می کرد و فرزند خویش را برانگلخت که هرچه بلاهر از محضر آنان اسیهفاده کنید و   

 .بر دانش خویش بلفزاید

                                      
 la vie intenseـ  1

 Vivre dangereusementـ  2

 .ـ عبارات داخل گیومه ترجمه از التعریف است که به قلم خود ابن خلدون نوشته شده است 1
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  احوال خود نامهای دانامندان و ادیرانی را کیه بیا سیدعان وارد تیونس     ابن خددون در ترجم

شده اند یاد می کند و به تدوین ترجم  احوال ایاان می پردازد و احاط  آنان را در دانش می سهاید 

و به برتری ایاان در دانش نسرت به خود اعهرام می کند و از آنچه در بیارۀ ایایان نوشیهه اسیت     

وی به خروص تحت تأثلر مقام عدمی دوتن از آن گروه واتیع شیده و بیلش از    معدوم می شود که 

عریدالمهلمن  . یکی از آنان عردالمهلمن بوده و دیگری محمدبن ابیراهلم آبدیی  . حد آنرا سهوده است

و رئلس توشلح وی ( طغرانویس)پلاوای محدثان و نحویان مغرد ودبلر سدعان و صاح  عالمت 

 .بوده است

ز مانند خاندان خددون به حضرموت انهساد داشهه و او را حضر میی خوانیده   این دانامند نل

اند و به هملن سر  پلوندهای دوسهی اسهوار ملان او و خاندان خدیدون ایجیاد شیده اسیتم حهیی      

هنگاملکه مردم تونس بر ضد سدعان و همراهان وی تلام کردند عردالمهلمن به خان  خاندان خددون 

 .در آن جا در حال اخهفا بسر برد پناه برد و مدت سه ماه

و از وی حدیث سماع کرد و اجازه « الزم شمرد»ابن خددون اسهفاده از محضر این دانامند را 

شاگانه و که  الموطأ ابین مالیی و کهیاد السیلرابن اسیحا  و      ( صحاا)به دست آورد و امهات 

به شیمار میی   « اد عدوم عقدیشلخ و اسه»کهاد حدیث ابن الرالا را نزد وی فراگرفتم و اما آبدی 

رفهه است و ابن خددون چندین سال در خدمت وی تدمذ کرد و در این مدت دانش های عقدیی را  

نزد او بلاموختم نخست از تعاللم  یعنی عدوم ریاضی آغاز کرد و آنگاه منعق و سپس سیایر فنیون   

 .حکمت و فدسفه را فرا گرفت

د و حق تعدیلم و برتیری او را برخیویش بیلش از     ابن خددون ترحر آبدی را در دانش می سهای

او به برتری و احاط  من در این عدوم نسرت به دیگیران گیواهی میی    »: دیگران می داند و می گوید

و شکی نلست که این گواهی ناان می دهد که ابن خددون به طرز تفکیر منعقیی دل بسیهگی    « داد

در محضیر  ( ریاضلات و منعق و فسیدفه )دی داشهه و نلز ثابت می کند که تحرلالت او در عدوم عق

آبدی به تقویت و رشد این دل بسهگی و اسهعداد فکیری کمیی فراوانیی کیرده اسیت و آثیار ایین        

 .اسهعداد و دل بسهگی در بسلاری از مراحث مقدمه بعور وضوا کام  تجدی می کند

د و به تحرل  اما ابن خددون هنگامی که به هفده سالگی رسلد به مرلرت اندوهراری دچار ش

بای بزرگی که مردم را دست دسهه در تونس طعم  میرگ میی سیاخت    و. لعدم  بزرگی وارد آمداو 
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وی را نلز مرل  زده  داغدار کرد چه هنگام شلوع این بلمیاری مهدیی وی پیدر و میادر و بلایهر      

 .اسهادان و ماایخ خود را از دست داد

کومت خاندان مزبور در افریقله سقوط کیرد  آن گاه مردم بر ضد سدعان مرینی تلام کردند و ح

یران دربار سدعان مرینی که از خعر و با جان به سالمت برده بودنید  دو در نهلجه بقل  دانامندان و ا

 .نلز آن سرزملن را ترک گفهند

او کیه ییی بیاره پیدر ومیادر و      . ابن خددون از این حوادث سخت اندوهناک و ماتم زده شد

را از دست داده بود خود را تسدی می داد که حدات  از بقل  دانامندانی که  بسلاری از اسهادان خود

کدیی  جان به سالمت برده اند کس  دانش خواهد کردم للکن بازگات این گروه به اوطان خود بیه  

« وحایت زده و تنهیا  »و در نهلج  این حوادث و اوضاع خود را « او را از کس  دانش محروم کرد»

لم گلرفت که به اسهادان خود بپلوندد و با ایاان به مغرد سفر کند ولی برادر یافتم از این رو ترم

 .بزرگهرش محمد او را از این ترملم بازداشت

ودیری نگذشت که زملن  مساعدی برای دخول او در ملدان زندگی اجهماعی فراهم آمد زییرا  

برهم  اوضاع مسدط بود ابن ابومحمد ابن تافراکلن وزیر معروم که در تونس تلام کرده و مسهقالنه 

ییا دبلیر توضیلح سیدعان     « کات  عالمیت »خددون را از جان  سدعان تونسم ابواسحا م به سمت 

و ما بعد آن در نامه ها « بسم اهلل الرحمن الرحلم»دعوت کرد و وظلف  دبلر عالمت این بود که ملان 

و نامه را از جان  سدعان  و فرمان های دولهی سهایش و سپاسگزاری خدا را با خط درست بنویسد

 .ابن خددون هنگامی که این شغ  مهم را برعهده گرفت جوانی بلست ساله بود. توشلح کند

درهملن هنگام شاهزادۀ حفری که بر تسنعلنه فرمانروایی داشیت میدعی سیدعنت بیود و بیا      

اکلن نلیز  ن تیافر و ابی ( یهی  131اوای  سال )گروهی از سپاهلان و ترای  به سوی تونس لاکر کالد 

برای مقابده و نررد با وی به تجهلز سپاهلان و ترای  اتدام کرد تا از حمد  وی به افریقلیه جدیوگلری   

 .کند

سدعان تونس با سپاهلان و ترایدی که برای کمی به وی گرد آمده بودند از تونس خارج شد تا 

ن بود و ملان سپاهلان ابن خددون نلز خواهی نخواهی در رکاد سدعا. از تاج و تخت خود دفاع کند

وخورد روی داد تا سرانجام در یی نررد شدید توای ابن تیافراکلن منهیزم شیدند و     آنان چندین زد

 .پناه برد و دیگر به تونس باز نگات« ابه»ابن خددون خود را از ملدان نررد نجات داد و به شهر 
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 میان تونس و فاس

قلقت به منزل  ترک گفهن هر دو طرم مهخاصیم  در ح« ابه»رفهن ابن خددون از ملدان نررد به 

و ابن خددون در ترجم  حلات خود ترریح می کند که مقریود اصیدی وی از تریول منری      . بود

دبلری عالمت برای به دست آوردن فرصهی بوده است که بهواند تونس را ترک گوید و بیه مغیرد   

ندن او به این شغ  به عدت امهنیاع  برود چه او اطالع داشهه باشد که سدعان آمادۀ مسافرتست وخوا

سدف وی از خروج با سدعان بوده است و او می دانسهه است که این سفر وسای  انهقال او را به هر 

 .جا بخواهد آماده خواهد کرد

با ایاان از تونس خارج شدم در حالی که نلت داشیهم  »زیرا در ترجم  زندگی خود می گوید 

فهن اسهادانم به تنهایی طاتت فرسیایی گرفهیار شیده و از تحریل      از آنان جدا شوم زیرا به عدت ر

دعوت شدم بیی درنیگ آن را   ( یعنی دبلری عالمت)چون به این وظلفه »و هم گوید « بازمانده بودم

پذیرفهم تا بدین وسلده به مقرود خویش که رسلدن به مغرد بود نای  آیم و این منظور هم حاص  

 .«شد

دون به فاس رفت ولی مدت دو سال طول کالد تیا وی بیه منظیور    پس از نررد مزبور ابن خد

خود رسلد و در این مدت به چندین شهر دیگر سیفرکرد و در ملیان بادییه نایلنان نلیز بیه سیلرو        

و حکام آشنا شد و سرانجام با سدعان مغرد و وزیر ( عدما)سلاحت پرداخت و با عده ای از شلوخ 

از مهدک  نررد نجات داد و به ابه گریخت از آنجیا بیه ترسیه    پس از آن که خود را . وی مالتات کرد

رفت و از آنجا به سوی تفره رهسپار شد و در آنجا بیه دییدار حیاکم زاد نایی  آمید و بیا او بیه        

سپس از آنجا به تدمسان رهسیپار شید   بلکسره سفر کرد و در آن شهر تا آخر زمسهان اتامت گزیدم 

ر وی حسن بن عمر دیدار کرد و آن گاه همراه وزیر مزبور بیه  ودر آن شهر با سدعان ابوعنان و وزی

و بجایه بجایه رفت و فر  زمسهان را در آنجا گذرانلد و سدعان ابوعنان پس از اسهلالی بر تدمسان 

تا مجدس خود را بیه  »بمقر فرمانروایی خویش بازگات و به گردآوری اه  دانش و ادد پرداخت 

در هملن هنگیام  . ا برای بحث و مذاکره در آن مجدس انهخاد می کردو طالران دانش ر« آنها بلاراید

ابن خددون را نلز برحس  توصل  برخی از دانامندانی که در تونس با وی آشنا گردیده و از هوش 

و اسهعدادهای وی در شگفت شده بودند به فاس دعوت کردم و بدینسان ابن خددون به شهر فیاس  

 .رفت
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 در فاس

ت سال در فاس اتامت کرد و در این میدت همچنیان کیه آرزو داشیت     ابن خددون مدت ها

در ایین شیهر کیه پایهخیت     . فرصت وسلعی برای معالعه و افزودن بر معدومات خود بدسیت آورد 

مغرد بود با بسلاری از بزرگان دانش و ادد دیدار می کرد و از محضیر آنیان اسیهفاده میی بیرد و      

ابین خدیدون   . جهات مخهدف از اندلس به مغرد آمده بودنددسه  دیگر از دانامندانی بودند که به 

درخالل این هات سال به خروص در نامه نگاری و سیرودن شیعر و فین خعابیه نلیز تمیرین و       

ممارست کرد و خالصه وی در فاس زندگی معنوی و ادبی آملخهه به فعاللت شیدیدی را گذرانلید   

و زنیدگی سلاسیی او بیا تغللیرات و     چه وی در ظرم این مدت در گرداد سلاست نلز فرو رفیت  

وی در عهد چهار سدعان و دو وزیر که نسرت به سالطلن خیود روش  . تحوالت گوناگون توأم بود

مایاغ  گونیاگونی را برعهیده داشیت و انقالبیات      مسهقالنه و حاکملت معدقی پلش گرفهه بودنید  

ا کیرد و در توطئیه ای   مهعددی در هملن مدت روی داد و او در بعضی از آنها نقیش مهمیی را ایفی   

توضلح آن کیه پیس از   . شرکت جست که با شکست روبرو گردید و به زندانی شدن وی منجر شد

ورود ابن خددون به فاس سدعان ابوعنان او را در زمرۀ دانامندانی که در محف  عدمی وی انجمین  

ان باشدم سپس او می کردند در آورد و او را مدزم کرد که هنگام ادای نمازجمعه جزو همراهان سدع

از روی اکراه و بیی  »را به سمت دبلری و توتلع نامه های سدعانی برگزید و ابن خددون این مقام را 

زیرا این منر  را با منزلت خاندان خود مهناس  نمی دید و سیر  شید کیه    « ملدی برعهده گرفت

ده درصیدد بیود   وی در نهان به نقاه های املرحفری محمد بن عرداهلل کمی کند چیه ایین شیاهزا   

میی  . فرمانروایی خود را در بجایه از سدعان بازسهاند و در خفا برای فرار از فاس فعاللت میی کیرد  

دانلم که سدعان ابوعنان پس از آن که بار دیگر بجایه را زیر سلعرۀ فرمانروایی مرینلان در آورد املر 

و هنگامی که سیدعان بلمیار   . اختآن ناحله را به فاس منهق  و او را به اتامت در آن شهر مجرور س

شد شاهزادۀ مزبور ترملم گلرفت از این فرصت اسهفاده کند و درصدد برآمد موجرات خارج شدن 

از فاس و رسلدن به بجایه را فراهم سازدم و ابن خددون به عدت پلوندهای دوسهی که ملان خاندان 

ز ورود به فاس بیا ایین شیاهزادۀ    وی و خاندان حفرلان در طی چندین نس  برترار شده بود از آغا

حفری روابط دوسهانه ای برترار کرده بود و طرلعی است که شاهزادۀ مزبور مقاصد و نلات خویش 

از این رو ابن خددون . را با ابن خددون در ملان نهاد و از او در تحقق آمال خویش اسهمداد می کرد

ن که املر هم به ابن خددون وعده داده بیود  به وی وعده داده بود وسای  فرار او را فراهم سازد چنا
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وسای  فرار او را فراهم سازد چنان که املیرهم بیه ابین خدیدون وعیده داده بیود منری  حیاجری         

خودرا پس از به دست آوردن امیارت بیه وی تفیویض کنیدم ولیی      ( صدراعظمیم نخست وزیری)

شده بود سخت بر ابن خدیدون   سدعان که از گفهگوها و اتدامات نهانی شاهزاده و ابن خددون آگاه

 .خام گرفت و او را زندانی کرد

در . ابن خددون مدت دوسال در زندان بود و تنها پس از مرگ ابوعنان از زندانی رهایی یافیت 

این هنگام وزیر سدعان حسن بن عمر زمام امور سدعنت را به نام سیدعان سیعلد فرزنید خردسیال     

ایین وزییر ابین خدیدون را بیه      . انروای معدق می شمردسدعان به دست گرفهه بود و خویش را فرم

مقامی که پلش از زنیدانی شیدن داشیت منریود کیرد ولیی فرمیانروایی وزییر مزبیور و سیدعان           

در گیرد  خردسالش دیری نپایلد زیرا گروهی از شاهزادگان مرینی به حاکملت او اعهرام نکردند و 

 .تلام کردنداملرمنروربن سدلمان گرد آمدند و بر ضد وزیر مزبور 

سپس مدعی سومی هم برای تاج و تخت پدید آمد و آن املر ابوسالم بود که از ترعلدگاه خود 

در گلر و . بازگاهه بود و خویش را از دو مدعی دیگر برای سدعنت شایسهه تر می دانست( اندلس)

 سیوم  دار این اخهالفات و کامکاهای سلاسی ابن خددون معهقد شد که به همراهیان ایین میدعی    

پلوندد و با شلوه هایی که در آنها مهارت یافهه بود به تردلغ و دعوت سدعنت وی تلیام کیرد و بیی    ب

درنگ نزد وی شهافت و او را به پلاروی به سوی پایهخت تاویق کرد و سرانجام ابوسالم او را در 

 .زمرۀ مدهزمان رکاد خویش در آورد

عنت ناست خدمات ابن خدیدون را میورد   سدعان ابوسالم پس از آن که بدینسان بر تخت سد

تقدیر ترار داد و او به سمت دبلری خاص خود برگزید و امور نامه ها سدعانی را بوی تفویض کرد 

در روزگیار ایین سیدعان ابین خدیدون بیا       . و سرانجام منر  دادرسی عرایض را نلز به وی سیپرد 

بیه حیور   ( تعرلیر خیود وی   بیه )به سرودن شعر پرداخت و »خرسندی و شادی بسر می بردم سپس 

ولیی  « شعری گوناگون و زیرا و زشهی به ذهن او هجوم آورد که مردد بود کدام ییی را آغیاز کنید   

سدعان ابوسالم بلش از دو سال سدعنت نکرد زیرا وزیر وی عمربن عرداهلل با گروهی از جنگیاوران  

فلن را به سدعنت برگزید تیا  به مخالفت با وی تلام کرد و او را کات و آن گاه به جای وی ابن تاش

 .خود به نام کفالت این سدعان خردسال بر حاکملت معدق و فرمانروایی مسهق  خود باتی بماند

برهمان مناصیری کیه   »هنگامی که وزیر مزبور بدینسان فرمانروای معدق گردیدم ابن خددون را 

 .«وحقو  مسهمری او بلفزود( تلول)داشت باتی گذاشت و بر اتعاع 
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بن خددون به مقهضای روا سیرکش جیوانی آرزوی رسیلدن بیه مراتی  بیاالتری را در       ولی ا

سرمی پروراند و از این وزیر انهظار داشت که او را به منر  باالتری ارتقا دهد زیرا دیرزمانی ملان 

آنان رشهه های دوسهی اسهواری وجود داشت و این دوسهی به خروص هنگیامی کیه در مجیالس    

ایه گرد می آمدند بلاهر تقویت شده بود و گذشهه از این معرفی عمربن عرداهلل املر محمد حاکم بج

به سدعان ابوسالم در پرتو دوسهی ابن خددون انجام یافهه بود و بدین سر  ابین خدیدون کیه طیرز     

از این سیمت منریرم شیود و بیا     »رفهار این وزیر رامنافی سوابق دیرین می شمرد ترملم گرفت 

ولی وزیر به این وضع اههمام نکرد و از ابین خدیدون   . «اه سدعان کناره گرفتخام از رفهن به درگ

و از وزیر « به موطن خویش افریقله سفر کند»در این هنگام ابن خددون بر آن شد که . دوری جست

درصدد بود فرمانروایی خاندان در هملن تاریخ ابوحمو در تدمسان و مغرد ملانه . کس  اجازه کرد

از این رو وزیر ترسلد که ابن خددون به وی بپلوندد و او را تقویت کند و بیه  . عردالواد را باز سهاند

اد که وی به افریقله سفر کندم ولی پس از وساطت برخی از یاران و همراهیان  هملن سر  راضی ن

واهد سفر کند به شرط آن که از رفیهن بیه   وزیر سرانجام موافقت کرد تا ابن خددون به هرجا که بخ

خیود را بیا پسیرش بیه      خددون اندلس را برگزیید و خیانواده   از این رو ابن. تدمسان منررم شود

تسنعلنه گسل  کرد که نزد دایی های خود فرزندان محمدبن حکلم سردار سپاهلان بماننید و خیود   

 .به منظور مسافرت به اندلس به سرهه رهسپار شد

 در اندلس

ابن خددون از راه سرهه و جر م که اکنون به نام جر  طار  معروفستم به اندلس سفر کیرد و  

عدت این که اندلس را برگزید این بود که هنگام اتامت در فاس با سدعان غرناطیه آشینایی حاصی     

کرده بود و به خروص ملان او و وزیر آن سدعان لسان الدین خعل  هنگیام اتامیت وی در فیاس    

 .سهی و مودت اسهواری برترار شده بودروابط دو

وی در مدت انقالبی که بر ضد . سدعان اندلس ابوعرداهللم سوملن پادشاه سدسد  بلن احمر بود

او شده بود با وزیر خود لسان الدین به مغرد پناه آورده بود ولی پس از مدتی توانست بیه انیدلس   

خددون در مدت اتامت این سدعان و وزیرش ابن . باز گردد و تاج و تخت را از شورشلان بازسهاند

ت بیه آنیان   شی در فاس با هر دو تن آنان آشنا شده بود ودر سیای  نفیوذی کیه در رجیال دولیت دا     

مساعدت فراوان کرده بود از آن جمده سرپرسهی خانوادۀ لسان الدین را پس از رفهن وی به انیدلس  

در فیاس بیه سیر میی بردنید از آنهیا        به عهده گرفت ودر مدتی که به انهظار رفع غائده و شیورش 
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وغ و ری آنهیا بیه ن  . نگهداری کرد و گذشهه از این دوسهی او با لسان الدین ریاه های عملقی داشت

هوشمندی یکدیگر پی برده و حق آن را به شایسهگی ادا می کردند و نوعی هیم فکیری و دوسیهی    

وی به خود گرفهه بیود کیه ناگسسیهنی    ادبی ملان آنان پدید آمده بود و پلوند آنان آن چنان جنر  معن

 .بود

به سر  هم  این موجراتم ابن خددون می اندیایلد کیه وتهیی وارد انیدلس شیود سیدعان و       

 .وزیرش مقدم او را گرامی خواهند شمرد

از اتفا  آرزو و اندیا  وی در این باره جام  عم  پوشلدم زیرا سدعان و وزیر وی بیه گرمیی   

دند و او را مورد مهر و ععوفت خویش تیرار دادنید و خانی  مجددیی     بی نظلری از وی پذیرائی کر

 .مجهز به تمام وسای  آسایش و رفاه به وی اخهراص دادند

او را در زمرۀ بزرگان دربار خود ترار »ابن خددون در ترجم  احوال خود می گوید که سدعان 

ص او بیود و هنگیام   داد و محرم اسرار خویش ساخت و هنگام سواری درشمار مدهزمان رکاد خیا 

سال بعد سدعان او را به . «و شوخی و تفریح در بزم خدوت نالن وی به شمار می رفتغذاخوردن 

سمت سفارت نزد پادشاه تاهاله گسل  کرد تا ملان او و پادشاه مزبور پلمان صدحی منعقید کنیدم و   

 . بود را پایهخت کاور خویش ترار داده» آن پادشاه بر اشرلدله اسهلال یافهه و آ

و پادشیاه تایهاله   « آثار گذشه  خود را در آنجا مااهده کرد»چون ابن خددون به اشرلدله رفت 

از پلش از مکانت و پایگاه دابی ابن خددون آگاه شده بود و از این رو بیه او پلاینهاد کیرد کیه در     

را بیه وی  خدمت آن پادشاه بماند و به وی وعده داد اگیر پلاینهاد او را بپیذیرد امیالک اجیدادش      

بازدهد ولی ابن خددون اتامت در اشرلدله را نپذیرفت و پس از انجام دادن وظلف  مهم سفارت خود 

با موفقلت کام م به غرناطه بازگات و سدعان از پلروزی ابن خدیدون در ایین مأمورییت و انعقیاد     

بیه وی  ( تلیول ) پلمان صدح بسلار شادمان شد و تریه ای از ترای اطرام غرناطه را به عنوان اتعیاع 

 .ارزانی داشت

در این هنگام اعضای خانوادۀ او از تسنعلنه وارد اندلس شدند و تمام وسای  آسیایش و رفیاه   

ولی این آسایش هم دیرزمانی دوام نلافت چه ابن خددون بر آن شد که انیدلس  . برای او فراهم آمد

 :م  اساسی باز می گرددرا ترک گوید و به بجایه سفر کند و مناأ این ترملم وی به دو عا

ی ابن خددون احساس می کرد که لسان الدین بن خعل  در باطن خود از نفوذ و منزلت وی 3

بود « بداندیاان سخن چلن»شمنان و دنزد سدعان نگران شده است و عدت آن سخن چلنی و تفهلن 
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بیود ابین خدیدون    و بر رغم اسهحکام روابط دوسهانه و احهرام مهقابدی که ملیان او و لسیان الیدین    

ترملم گرفت به هر وسلده هست اندلس را ترک گوید تا مرادا صفای دوسهی او با لسان الیدین بیه   

 .تلرگی گراید

ی حوادثی که در مغرد ملانه روی داده بود زملنه ای برای ابین خدیدون فیراهم سیاخت کیه      0

لال یافهیه و فرمیانروایی   همواره در جسهجوی آن بودم زیرا املرمحمد ابوعرداهلل محمد بربجاییه اسیه  

پلالن خود را بازگرفهه بود وبرحس  وعدۀ دیرین به ابن خددون نوشت که به مقیر فرمیانروایی او   

ابن خددون این دعوت را به سدعان غرناطه نایان  . بلاید و منر  حاجری دربار وی را بعهده گلرد

ه از وزیر لسان الدین خعل  داد و از وی کس  اجازۀ سفر کرد بی آن که کدمه ای در بارۀ روشی ک

سپس اندلس را با اجازۀ سدعان پس از سه سال اتامت در آن کاور . احساس کرده بود بر زبان آورد

 .ترک گفت

 در بجایه

سدعان ابوعرداهلل از او اسیهقرال باشیکوهی   . هنگامی که ابن خددون از راه دریا وارد بجایه شد

ی است به وی تفویض کرد و معنی حاجری برحسی   کرد و باالترین درجه های دولت را که حاجر

به طیور اسیهقالل و وسیاطت ملیان سیدعان و      »وصف ابن خددون عرارت بود از اداره کردن دولت 

و از این تعرییف میی تیوان    « اعضای دولت بی آن که احدی در این وظلفه با حاج  شرکت جوید

سالمی اخلرم تری  از تایکل    دریافت که حاج  به منزل  صدراعظم و نخست وزیر سدعنت های ا

 .هلئت وزرا و پارلمانم بوده است

سیدعان بیه   »ابن خددون در ترجم  زندگی خود در بارۀ طرزکیار خیود در بجاییه میی گویید      

امداد در نزد من حاضر آیند و مین بیه اسیهقالل ادارۀ امیور     اعضای دولت فرمان داد که همه روزه ب

ان اوتات خود را در حفظ سلاست ممدکت و تدبلر امور کاور او را برعهده گرفهم و با کوشش فراو

شهر هنگام خعابه میرا بیر دیگیران    ( مسجد بزرگ)سدعان در جامع . «سدعنت وی صرم می کردم

مقدم داشت و من با هم  اینها پس از فراغت از امور ممدکهداری که از آغاز بامداد شروع میی شید   

پیرداخهم و هرگیز از ایین وظلفیه غفدیت نمیی        در بلن روز به تدریس دانش در جامع پایهخت می

 .«کردم



 26 

وده از این عرارات پلداست که ابن خددون از منر  و کار روزان  خویش به کمال خاینود بی  

ال ادامه نلافت زیرا سدعان در نرردگاهی کاهه شد و پس از تهی   استم ولی این وضع بلش از یکس

 .ردوی چنان که وتایع زیر ناان می دهد دولت وی سقوط ک

پسرعموی این سدعان بجایه سدعان ابوالعراس که فرمانروای تسنعلنه بود با او رتابت می کرد 

و در بسلاری از شئون با سدعان اخهالم داشت و درصدد بود بر کاور وی اسهلال یابد و به همیلن  

سر  ملان دو سدعان مزبور بر رغم پلوند خویااوندی یی رشهه زودخوردها و پلکارهیای خیونلن   

پدید آمد تا سرانجام سدعان تسنعلنه با سپاهلان و دسهه های کثلری به بجایه لاکر کالد و توانست 

پسرعم خود را که در سراپرده بود غاف  گلر کند و او را در آن جا بکاد و آنگاه بیی درنیگ و بیه    

سیدعان   هنگامی که اخرار این وتایع به پایهخت. سرعت سپاهلان خود را به سوی بجایه مهوجه کرد

گروهی بر آن بودنید  . مقهول رسلد عقاید و نظریه های مردم در بارۀ مقابده با این وضع مهفاوت بود

با بعضی از »که باید آمادۀ اسهقرال از سدعان تسنعلنه شد ولی گروه دیگر پلانهاد می کردند که باید 

بود این پلانهاد را ولی ابن خددون که همچنان در رأس حکومت « کودکان سدعان مهوفی بلعن کرد

نپسندید بدکه ترجلح داد به فهنه و آشود خاتمه دهد و زمام حکومت را به سدعان ابوالعراس تسدلم 

کند و از این رو از شهر برای دیدار سدعان خارج شید و موجریات دخیول وی را بیه شیهر بیدون       

تیرار داد و زمیام   مورد عنایت و مهیر خیویش   »را سدعان مزبور ابن خددون . خونریزی فراهم آورد

 .«امور را همچنان به وی سپرد

ولی ابن خددون مااهده کرد که دشمنان وی بلش از حد به سعایت برخاسیهه انید و سیدعان    

خاتمه دهید و کنیاره گلیری     ازین رو بر آن شد که به این دسایسجدید را از وی برحذر می دارند 

 .اجازه خواست که بجایه را ترک گوید خود را از وظایف دولهی به سدعان پلانهاد کرد و از وی

 

 در بیسکره

ابن خددون پس از خارج شدن از بجایه نزد بعضی از ترای  رفت و ملان آنها در حرکت بود تا 

سرانجام به بلسکره رسلد و آنجا را برای مح  اتامت خود و عائدیه اش برگزییدم زییرا ملیان وی و     

خددون به زندگانی اجهمیاعی روابیط دوسیهی برتیرار     حاکم این دیار ابن مزنی در اوای  دخول ابن 

 .شده بود
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راسیت اسیت کیه وی بیرای انجیام دادن      . بن خددون مدت شش سال در بلسکره به سر بیرد ا

اموری چند در ملان بادیه نالنان و شهرها چندین بار این شهر را ترک گفت ولی وی هربار پس از 

یلم که وی در ایین شیش سیال در حقلقیت در     مدت کوتاهی به بلسکره بازگات و می توانلم بگو

 .بلسکره اتامت داشهه است

او از پایهخت هیا و  . سری زندگی ابن خددون در این شهر صورت جدیدی به خود گرفهه بود

آشوبهای آنها خسهه شده بود و دیگر مرات  و مناص  عیالی او را فریی  نمیی داد چنیان کیه وی      

تدمسان به وی پلانهاد نمود رد کرد ولی با همی  ایین    منر  حاجری را هنگامی که ابوحمو سدعان

وی به هلچ رو دست از کارهای سلاسی برنداشهه بود و همچنان بدان ادامه می داد و با روش نوین 

او از طریق گردآوری ترایی   . و اسدود خاصی در سلاست دولت های مغرد دخالت مؤثری داشت

ی سدعان و بار دیگر به سدعان دیگری خدمت میی  ن دولت گاهی به یالو واداشهن آنان به کمی ف

کرد بی آن که عهده دار سمت رسمی در دسهگاه دولهی باشد یا آن که خود را به یکی از حکومیت  

 .های مزبور منهس  کند

ابن خددون در شئون زندگی بادیه نالنان برلرت و آزمایش فراوانی بیه دسیت آورده بیود و    

ملان مهمهیرین عایایر بادییه نایلنم برتجیارد سیابق وی بیه         اتامت در بلسکره و رفت و آمد در

 .درجات افزوده و نفوذ و تسدط معنوی او را در ملان عاایر دو چندان کرده بود

او با مهارت شگفهی ترای  را بر می انگلخت و آنها را مهحد می کرد و به پلروی از یی هدم 

 .واملداشت

توای مسدح را به دست گرفهه بود و به هر گونیه   مرالغه نخواهد بود اگر بگویلم وی زمان این

که اراده می کرد آنها را به کار واملداشت چنان که نخست به سدعان تدمسان ابوحمیو و سیپس بیه    

 .سدعان مغرد اتری عردالعزیز خدمت کرد

. فاسم تدمسانم تسنعلنه و تونس: در این روزگار دولههای مغرد چهار پایهخت اساسی داشهند

ن تدمسان ابوحمو با سدعان بجایه ابوعرداهلل پلوند مواصدهی داشت و هنگامی که ابوحمیو  ملان سدعا

سدعان تدمسان دانست که سدعان تسنعلنه پدر زن او را کاهه و بر بجایه اسهلال یافهه است سیخت  

ولی در . د کنداخامناک شد و به سوی بجایه لاکرکالد تا آن را از زیر تدرت تات  عموی خود آز

گلرودار سدعان مغرد از این فرصت اسهفاده کرد و چون سدعان تدمسان را سرگرم حمده بیه   ملنه



 28 

و به هملن سر  ابوحمو نیاگزیر شید از حمدیه بیه بجاییه       تاختبجایه دید به پایهخت دولت وی 

 .منررم شود و برای دفاع از پایهخت خود به تدمسان باز گردد

ن تسنعلنه کمیی کیرد و در برابیر ایین وضیعم      بدینسان سدعان مغرد به طور طرلعی به سدعا

سدعان تدمسان ترملم گرفت روابط دوسهانه ای ملان خود و سدعان تونس برترار سازد تا در موتع 

 .عنعلنه را تهدید کندسالزم با این اتحاد سدعان ت

دو دشمن روبروی هم صف کالده : از این وتایع وضع سلاسی پلچلده و مرهمی به وجود آمد

ر حالی که پات سر هر یی دو دشمن دیگر بعور طرلعی با یکیدیگر پلمیان دوسیهی بسیهه     بودند د

بودند و پلداست که خواهی نخواهی کامکش و اخهالم ملان این توای چهارگانی  اساسیی بیرای    

تلام گروهی از دشمنان و جنگاوران دیگر به ملدان وسلعی باز می کرد و بر شدت فهنه ها و آشوبها 

 .می افزود

دشمنی ها و فهنه گری ها سالها ادامه یافت و ابن خددون در این ملانه با روشیی کیه ییاد     این

 .کردیم دخالت مؤثری داشت

وی در آغاز امر به ابوحمو سدعان تدمسان مساعدت می کرد و نخست ترای  را بیه کمیی او   

تا بدینسیان از  گسل  می داشت و گذشهه از این اترال و رابع  تدمسان را با تونس تضملن می کرد 

 .طریق صحرا و با گذشهن از بلسکره دو شهر مزبور به هم مرترط شوند

ولی پس ازچندی هنگامی که سدعان مغرد عردالعزیز بر تدمسان اسهلال یافت و برای اسهقرار 

فرمانروایی در مغرد ملانه از ابن خددون طد  مساعدت کردم وی درخواسیت او را پیذیرفت و از   

وحمو منررم شد و عردالعزیز را مورد حمایت خیویش تیرار داد و از ایین راه    کمی و همراهی اب

 .خدمت گرانرهایی به وی کرد

ابن خددون در این صحنه های سلاسی در ظرم چند سال در پرتو مهارتی کیه در بیرانگلخهن   

د عاایر بدست آورده و در سای  پلاوایی معنوی که برای او در ملان بادیه نالنان حاص  آمیده بیو  

 .بازیگر مهم سلاست مغرد به شمار می رفت

ولی اهملت و شهرت بی نظلر ابن خددون در ملان عاایر با این صورت پس از چندی سدعان 

بلسکره را که پلاوای رسمی منعق  زاد بود به وحات انداخت و ترور می کرد که تدرت و نفوذ 

صیدد ترعلید ابین خدیدون از بلسیکره      از این رو در. وی در ملان ترای  به کدی از ملان خواهد رفت

برآمد و بعضی از همراهان خود را به عنوان وساطت نزد سدعان مغرد فرسهاد تیا سیدعان را وادار   
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از این رو ابن خددون ناگزیر شد با عائده خود را بلسکره به فاس . کند ابن خددون را به فاس بعدرد

 .منهق  شود

 دوران احضار زندگی سیاسی ابن خلدون

را ترک گفت مدت دو سیال زنیدگی آکنیده از اضیعرابات     خددون پس از آن که بلسکره ابن 

دوران »مهوالی و تغللرات و تحوالت روزافزونی داشت و این مدت به مثاب  زنیدگی مخیاطره آملیز    

 .سلاسی وی بود زیرا می بلنلم پس از این دوران وی جاودانه زندگی سلاسی را ترک گفت« احهضار

از آن که به فاس برسد با خعرات و نگرانلهایی از وسط راه روبرو شد چه او ابن خددون پلش 

هنگامی که به مدلانه رسلد خرر شد که سدعان عردالعزیز در گذشهه و پسرش سیعلد پیس از وی در   

 .تحت کفالت وزیر ابن غازی به سدعنت برگزیده شده است

اد و از سیرگرمی رجیال   طرلعی است که سدعان ابوحمو این فرصت مناسی  را از دسیت نید   

و از »مغرد در چاره جویی اوضاعی که پس ازمرگ سیدعان عریدالعزیز پدیید آمیده اسیهفاده کیرد       

و چون ابن خددون در « رنواحی آن اسهلال یافتسان بازگات و بر آن پایهخت و دیگترعلدگاه به تدم

رده بیودم از ایین رو   اثنای وتایع اخلر به مخالفت با وی برخاسهه و از سیدعان مغیرد پایهلرانی کی    

در حیدود  »درصدد کلنه توزی برآمد و به بعضی از ترایی  طرفیدار خیود اشیاره کیرد کیه        ابوحمو

ابن خددون خود شرا این حادثه را بدینسان وصف میی  . «سرزملن خود معهرض ابن خددون شوند

 :کند

ات دادنید خیود   در آنجا راه را بر ما گرفهند و کسانی از همراهان ما که اس  های خود را نج»

را به کوه دبدو رسانلدند و رهایی یافهند و بقل  کسانی را که با ما بودند غیارت کردنید و مهاجمیان    

بسلاری از سواران را پلاده کردند و اس  های آنها را ربودند و من هم از آن جمده بیودم و دو روز  

اهانم که در کوه دبدو گیرد آمیده   برهنه به سر بردم تا خود را به آبادانی رسانلدم و سرانجام به همر

رنج به فاس رسلد وزیر ابن غازی که  هنگامی که ابن خددون پس از این مرلرت و. «بودند پلوسهم

زمامدار ممدکت بود به گرمی او را پذیرفت و به عدت سوابق دیرین وی را مامول عنایات خویش 

رناطیه  غدر نهلج  تحریکات سیدعان  ترار داد ولی اوضاع سلاسی به سرعت در تغللر و تردی  بود و 

 .از یی سو و تعدد مدعلان تارج و تخت از سوی دیگر ابن غازی سقوط کرد

سدعان ابوحمر نسرت به سدعان عردالعزیز و ابن غازی وزیر که پس از وی زمیام امیور را بیه    

غرد اسهقالل به دست آورده بود خامناک بود و عدت این خام آن بود که لسان الدین خعل  به م
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ه ابن احمر وی را معالره کرده و در این باره اصرار ورزیده بیود نیه   پناهنده شده بود و بر رغم اینک

سدعان و نه وزیر وی ابن غازی هلچکدام درخواست وی را اجابت نکرده و لسان الدین را به سوی 

 .او گسل  نداشهه بودند

ت او پناهنده شده بود آزاد کرد و بیه  از این رو ابن احمر املرعردالرحمن مرینی را که به پایهخ

وی اجازۀ ورود به مغرد داد تا درصیدد معالری  سیدعنت بیر آیید و ابین غیازی را از فرمیانروایی         

شاهزادۀ مزبور به محض ورود به بالد مغرد مردم را به سدعنت خود دعوت می کرد و در . کنارزند

و یاری خود گیرد آورد و اسیهدالل میی    نهلحه دسهه ها و گروه های بسلاری از مردم را برای کمی 

وزیر ابن غازی هنگامی که از این واتعه . کرد که نمی بایست کودک عاجی به سدعنت برگزیده شود

آگاه شد سپاهلان خویش را تجهلز کرد و دسهه های بسیلاری را بیرای مقابدیه بیا شیاهزاده ای کیه       

. ات و پلکارهیای بسیلاری روی داد  انقالد کرده بود گسل  داشت و ملان سپاهلان دو طرم ترادم

در هملن گلرودار گروه دیگری در طنجه شاهزادۀ مرینی احمد را از زندان بلرون آوردنید و دسیت   

بلعت به وی دادند که سدعنت را برای خود معالره کند و بدینسان ابن غازی نیاگزیر بیود در برابیر    

ندی دو شاهزادۀ مزبور با هم دیدار کردند پس از چ. انقالد دو شاهزاده در دو جرهه به پلکار پردازد

و تا پایان کار برای یاری و کمی به یکدیگر پلمان بسهند و موافقیت کردنید کیه پیس از پلیروزی      

کاور را ملان خود تقسلم کنندم بدینسان که سدعنت و پایهخت به احمید تعدیق یابید و تسیمهی از     

تحیاد و پلمیان خیواهی نخیواهی پلیروزی      ایین ا . کاور تدمرو فرمانروایی عردالرحمن باشدنواحی 

شاهزادگان انقالبی را تسهل  کرد و ابن غازی پس از آن که سه میاه در محاصیره واتیع شیده بیود      

ناگزیر تسدلم گردید و بدینسان فرمانروایی وزیر مزبور پایان یافت و سیدعان ابوالعریاس احمید بیه     

از آن که از پلکیار فیاتح شیدند و بیر     سدعنت مغرد نای  آمد و للکن سدعان و شاهزادۀ دیگر پس 

دشمن ماهرک غدره یافهند با یکدیگر از در سهلز درآمدند و در بارۀ تفسلرحدود تدمرو فرمیانروایی  

خود ملان آنان اخهالم و کامکش روی داد و بدینسان مغرد اتری دچار اضعراد و آشود های 

 .پلاپی گردید

آرام »شود ها نفرت داشت و درصدد بود زندگی اما ابن خددون دیگر از این همه فهنه ها و آ

را آغاز کند و هنگامی که بر وی مسدم شد به عدت جنرش ها و تلام های پی در پی « و بی اضعرابی

در بالد مغرد ممکن نلست به چنلن منظوری نای  آیدم بر آن شد که بار دیگر به اندلس سیفر کنید   

 .دغدغه ای فراهم آورد بدین املد که در آنجا وسای  زندگی آرام و بی
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اما وی در این هدم با ماکالت و گرفهاریهای بسلاری روبرو شد که پس از کوشش و تالش 

 .فراوانی توانست بر آنها غدره کند

هنگامی که به اندلس رسلد در غرناطه با سدعان دیدار کرد و در آغاز امر بیا پیذیرایی گیرم و    

مانی نپایلد که مرادا وی در آنجا بیه اتیداماتی دسیت    روبرو شد ولی این گرمی دیرزنوازش بسلاری 

یازد که در شرایط بحرانهای دولهی اخلر مغرد موج  تعع روابیط دوسیهان  آنیان بیا بنیی احمیر       

به این سر  پاسخ موافق نداد و از این امر امهناع ورزید ولی رجال سدعان مغرد برای اتناع او .شود

رای وی روابط دوسهان  دیرین ملیان ابین خدیدون و    ب کهوسلد  مؤثری بدست آوردند بدین ترتل  

لسان الدین خعل  را تذکر دادند و گفهند هملن روابط سر  شده است که لسان الدین نسیرت بیه   

 .سدعان بی مهری پلاه کرده و مغضود شده است

بالنهلجه سدعان مقرر داشت که ابن خددون به مغرد ملانه ترعلد شودم و برحس  ایین فرمیان   

این بندر جزو تدمرو سدعان تدمسان بود و در آن هنگیام  . خددون از راه دریا به بندر هنلن رفت ابن

سوابق ابن خددون با این سدعان او را در معیرض خعیر   . ابوحمو سدعنت تدمسان را برعهده داشت

ز شدیدی ترار می داد ولی ابوحمو چون در نظر داشت بربجایه اسهلال یابد و با خود می اندیایلد ا 

هه را از یاد برد و ابن خددون را به حال خود ابن خددون در این منظور اسهفاده کندم از این رو گذش

گذاشت و مدتی مهعرض وی ناد سپس او را نزد خود خواند و از وی درخواست کیرد بیه محی     

 .ترای  دواوده برود و ترای  مزبور را به یاری او مهحد کند و به خدمت وی برانگلزد

ون از این پلانهاد اندوهناک شد زیرا ترملم گرفهه بود برای هملاه از ملدان زنیدگی  ابن خدد

سلاسی خارج شود و به کار معالعه و تحقلقات عدمی بپردازد ولی صالا ندید نلت باطنی خیود را  

به سدعان باز گوید بدکه به ظاهر درخواست او را نپذیرفت و به نام پلوسهن به عاایر و بیرانگلخهن  

به خدمت سدعان از شهر خارج شد ولی هملن که چند منزل دور شید و بیه نزدییی منیداسم      آنان

و « از روی مردانگی مخفیی سیاخهند  »مهعدق به والد عریفم رسلد نزد آنان شهافت و این ترال او را 

نزد سدعان وساطت کردند که وی را معذور بدارد و اجازه دهد عائده وی از تدمسان به ناحل  آنیان  

این وساطت به بههرین وجهی انجام گرفت و در نهلجه ابن خددون با خیانواده اش در  .   شوندمهنق

 .تدع  ابن سالمه سکونت گزید

 در قعلۀ ابن سالمه

 .انهقال ابن خددون به این تدعه به مثاب  پایان زندگی سلاسی او به شمار می رود
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دی بنلان نهاده شده و از بدنیدی  تدع  مزبور در مح  سو  الجلای مهمی یعنی بر فراز تد  بدن

این تدعه پناهگاه شلوخ . بر تمام دشههای مجاور که به سرزملن های دور امهداد می یافت مارم بود

 .اوالد عریف به شمار می رفت و بسلار از شهرها جدا و دور بود

ابن خددون هنگامی که به این تدعه رسیلد چهی  و دو سیال عمیر داشیت و میدت درازی از       

 .نی خود را که پر از حوادث و انقالبات دشوار بود پات سر گذاشهه بودزندگا

میی  او در خالل این زندگانی سلاسی نلز از معالعه و دانش دست نکالده بود ولیی احسیاس   

کرد که سلاست وی را از دانش باز ملدارد و آرزو می کرد که به طور هملاگی دسیت از سلاسیت   

 .گی کام  به معالعه و کس  دانش پردازدبردارد تا بهواند با فراغ و آسود

این تدع  دور افهاده با کاخی که در آن برافراشهه شده بود بههرین جایگاهی بود که می توانست 

به هملن سر  ابن خددون مدت چهارسال در آن اتامیت گزیید و   . به آرزوی وی جام  عم  پوشد

او در ایین  . و رفت و به تیأللف پرداخیت  در این مدت با نااط و فعاللت تمام به اندیاه و تأم  فر

. مدت به تأللف تاریخ و نوشهن مقدم  آن در عالم تنهایی وانزوا و در این تدع  دورافهاده آغیاز کیرد  

 :وی در ترجم  زندگانی خود روش کار خویش را در عراراتی کوتاه بدینسان ترتل  می دهد

و هنگام اتامت در آن بیه تیأللف ایین     در آن تدعه فارغ از کدل  مااغ  و اعمال اتامت گزیدم»

کهاد آغازکردم و مقدم  آن را بدین شلوه شگفت که در آن عالم تنهایی بدان رهرری شیدم تکملی    

اتدام کیرد و خیواهی   « اخرار عرد و بربر و زناته»پس از به پایان رساندن مقدمهم به نوشهن . «کردم

 .ش می نوشتنخواهی در چنان شرایعی معال  را به اتکای محفوظات

للکن هنگامی که به تدوین تواریخ رسلدم دریافت که این کار را در اینجا نمی تیوان بیه پاییان    

گ به دست نمیی  ررسانلد و ناچار باید به بعضی از که  و منابع مراجعه کند که جز در شهرهای بز

 .آید

سی او بود او نمی خواست به هلچ یی از شهرهای مغرد ملانه و دور که صحن  زندگانی سلا

باز گردد از این رو ترملم گرفت به تونس رهسپار شود و بدین سر  نامیه ای بیه سیدعان تیونس     

ابن خددون ایین تریملم خیود را بدینسیان     . نوشت و از وی برای بازگات خود کس  اجازه کرد

در من تمای  به بازگات نزد سدعان ابوالعراس و مسافرت به تونسم همان شهری »: وصف می کند

از این رونامه ای به سدعان نوشهم . مرکز سکونت و جایگاه آثار و ترور پدران من بودم پدید آمد که

و در بارۀ بازگات خویش به فرمانرری وی و اتامت در تونس کس  اجازه کردم و در انهظار پاسخ 
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رفهیه  دیری نگذشت که نامه ای از وی به من رسلد که در آن شرایط آسودگی و تأملن مرا پذی. بودم

 .«و مرا به بازگات برانگلخهه بود و بنابراین مرغ دل برای سفربه پرواز در آمد

بدینسان ابن خددون تدع  ابن سالمه را پس از چهار سال انیزوا و گوشیه نایلنی در آن تیرک     

 .گفت

 در تونس

ابن خددون پس از آن که مدت بلست و شش سال دور از تونس بسر برده بودم بار دیگر بدان 

بازگات و خواهی نخواهی مدتی پلش از آن که وی وارد شهر شود آمیدن او در ملیان میردم    شهر 

شهرت یافهه بود و از این رو هنگام ورود وی هم از جان  سدعان و هم از طیرم میردم بیه طیور     

 .جداگانه مورد اسهقرال گرم و شایان توجهی واتع شد

او را در خارج »: ینسان وصف می کنداو در ترجم  حال خود پذیرایی و اسهقرال سدعان را بد

سوسه دیدار کردمم ورود مرا درود گفت و مقدم مرا گرامی شمردم و در همدمی و انس با من بسلار 

عالته ناانداد و در مهمات امور خویش با من به مااوره پرداختم سپس مرا به تونس بیاز آورد و  

منزل و وسیای  کیافی زنیدگی از ترلی       به فارا خدمهگزار خود دسهور داد در شهر تونس برای من

مین در  . بیارۀ مین مریذول دارد   در مقرری الزم و عدوفه و جز اینها آماده سازد و منههای احسیان را 

به تونس بازگاهم و در سای  رأفت و عنایت و احهرام سیدعان زنیدگی   ( م 3116)شعران همان سال 

ز پراکندگی و جدایی رهیایی یابنید و در   می کردم و زن و فرزند خویش را نلز بدان شهر آوردم تا ا

مرغزار نعمت سدعان مرفه بسربرند و دیگر از حرکت و کوچ کردن از اینسوی بدان سوی منریرم  

 .«شدم و در آن شهر رح  اتامت افکندم

این عرارات ناان ملدهد که سدعان برای آن مورخ وسای  زندگی مرفهی به حد وفیور فیراهم   

 .آورده بوده است

گر برای به یعدوم پرداخت و از سوی دن از آن پس در تونس از یی سو به تدریس ابن خددو

درس او در عیلن اینکیه ماییه    . پایان رسانلدن و تکمل  تاریخ خود به منابع الزم مراجعیه میی کیرد   

شگفهی و حلرت طالد شده و هلجان تحسلن آملزی در ملان آنان پدید آورده بودم حسد شیلوخ و  

لز برانگلخهه بود و به وی ه حسد این گروه به سر  تقرد و احهرام روزافزونی که اسهادان تدیم را ن

گویا سیدعان بیه   . ابن خددون در بارگاه سدعان کس  کرده بودم روز به روز فزونهر و شدیدتر ملاد

تاریخ شلفهگی خاصی داشهه و از این رو نسرت به کار و معالعات ابن خددون در این بیاره اههمیام   
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مرذول می داشهه و او را به تعقل  بحث و تحقلق برای به پایان رسانلدن این تأللف خعلیر  فراوانی 

 .تاویق می کرده است

سرانجام ابن خددون درمدت اتامت در تونس تأللف خود را تمیام کیرد و نسیخه ای از آن را    

 :وی خود در این باره می گوید. نزد سدعان به ارمغان برد

و ماتری  اسیالم   ( امویان و عراسیلان )کمل  کردم و از تاریخ دو دولت تاریخ بربر و زناته را ت»

اخراری را که بدست آوردم نوشهم و نسخه ای از آن را تکمل  کیردم و آن را بیه کهابخانی  سیدعان     

 .«بردم

روز تقدیم این نسخه به سدعان در حضور وی ترلده ای انااد نمود و در آن سدعان را سهود 

 .تقدیم می کرد اشاره نمودو به کهابی که به وی 

ترلدۀ مزبور بسلار طوالنی است و او در ترجم  زندگی خود مهجاوز از صد بلیت آن را نقی    

 .3کرده است

ولی با این همه هنوز هیم وی  . بدینسان ابن خددون در تونس از کار عظلم خود فراغت یافت

رات مخهدیف و شیلوه هیای    از برخورد با ماکالت زندگی آسوده ناده بود زیرا حاسدان بیه مناسی  

گوناگون پلوسهه در بارگاه سدعان نسرت به وی به سعایت و سخن چلنی و تزویر می پرداخهند ولی 

با هم  این نابکاریها سدعان همچنان او را گرامی می داشیت و بیه او معقهید بیود و حهیی او را در      

 .مسافرتها هملاه مالزم رکاد خود می کرد

اتفیا  را در  . ه سن پنجاه رسلده بود و به فکر ادای فریض  حج بودابن خددون در این هنگام ب

کاهلی مهعدق به بازرگانان اسکندریه در بندر لنگر انداخهه و بازرگانان آن را از کاالهیا و  »همان ایام 

ابین خدیدون چنیلن    . «امهعه بارگلری کرده بودند و می خواسهند به سوی اسکندریه رهسپار شیوند 

از این رو نلت خود را نزد سدعان بازگفت و از وی خواهش کرد بیه وی  »مرد و فرصهی را مغهنم ش

سدعان با تقاضای او موافقت کرد و ابین  . «اجازه دهد برای ادای فریضه با کاهی مزبور حرکت کند

 .خددون پس از چهارسال اتامت در آن شهر با آن کاهی عازم سفر حج شد و تونس را ترک گفت

 درمصر

                                      
 «244ـ  223التعریف به ابن خلدون و رحلته شرقاً و غرباً، ص »ـ کتاب  1
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طریق حج به مرر رسلد و از آن پس تا پایان زندگی خود یعنی مدت بلست و ابن خددون در 

 .چهار سال دیگر در آنجا اتامت گزید

روز فعر بود که ده شی  از جدیوس مدیی ظیاهر برتخیت      »ورود او به اسکندریه مرادم با 

 .«سدعنت می گذشت

این موجرات در ابن خددون مدت یی ماه در اسکندریه برای تهل  وسای  حج اتامت کرد ولی 

آن سال برای او ملسر نادم و از این رو به تاهره منهق  شد و چون از دیرباز شیهرت وی بیه مریر    

طیالد عدیم بیه محضیر درس او     »رسلده بودم هملن که در جامع االزهر بر مسند تدریس ناسیت  

خیود  و او توانست با زبان آوری و شلوایی سخن و بلان سحرآملزش طیالد را بیه   « هجوم آوردند

 .جد  کند و در نهلجه شهرت وی در سراسر مرر منهارگردید و بلش از پلش نام آور شد

مهر و احهرام وی ترار گرفتم زیرا سدعان بیر حسی    سپس به دیدار سدعان نای  آمد و مورد 

دیدار وی را گرامی شمرد و از غربت او دلجویی کیرد و وظلفی  بسیلار ازجمدی      »تعرلر ابن خددون 

به هملن سر  ابن خددون مرمم شد . «ه به اه  دانش می کرد برای او مقرر داشتبخاش هایی ک

از »در مرر اتامت گزیند و اعضای خانواده خود را از تونس به مریر طدرلید ولیی سیدعان تیونس      

 .چه اشهلا  داشت ابن خددون به سوی او بازگردد« سفرکردن آنان ممانعت کرد

رر درخواست کرد که نزد سدعان تونس شفاعت کنید  از سدعان م»در این هنگام ابن خددون 

سدعان مزبور خواهش او را پذیرفت و نام  میؤثری  . «تا خانوادۀ او را برای سفر به مرر آزاد گذارد

در این باره به سدعان تونس نوشت و در نهلج  نام  مزبور خانوادۀ او بیا کایهی از تیونس حرکیت     

 .برای ابن خددون دیدار زن و فرزندانش ملسر نگردیدکردند ولی کاهی مزبور در دریا غر  شد و 

ابن خددون در مرر به زندگی سلاسی بازنگات و جز به مااغ  تدریس و تضیاوت و مقیام   

. او چندین بار بیه مناصی  تیدریس و تضیاوت نایی  آمید      . نلندوختاسهادی به هلچ منرری طمع 

« تاضیی القضیاه مالکلیان   »  به مدرسی تعللن گردید و سیپس بیه منری    3نخست در مدرس  تمحله

 .برگزیده شد

این منر  ها در آن روزگار دسهخوش تغللر و تردی  بسلار بود و به هملن سر  چندین بیار  

 .از درجات مزبور عزل گات و باز بدانها گماشهه شد

                                      
 .منسوب بدان است« هقمحی»به معنی گندم و « قمح»ـ  1
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وی پس از عهده داری مدرسی مدرس  تمحله به مدرسی مدرس  ظاهریه و آن گاه به مدرسیی  

س از آن به مقام شلخی خانقاه بلررسی تعللن گردیدم اما پیس از رسیلدن بیه    مدرس  ضرغهمش و پ

 .منر  تاضی القضاه مالکلان پس از چندی معزول شد ولی بعدها پنج بار دیگر بدان مقام نای  آمد

 هنگامی که وی عهده دار کارهای مهم تضایی بود ارادۀ تاطع و شدت عمی  وی از ییی سیو   

ه کرده بود به حدی که او را مورد تحسیلن تیرار میی دادنید و از     هفگروهی را به این روش وی شل

از ایین رو معاصیران او   . سوی دیگر بسلاری از کسان نسرت به وی با نظر کلنه توزی می نگریسهند

گروهی او را بسلار می سهودند و دسیهه ای بیه شیدت بیا او     : در مرر به دو دسهه تقسلم می شدند

در اینجا بی مناسرت نلست مخهرری از چگونگی کار تضاوت ابن  .دشمنی و کلنه توزی می کردند

خددون را که خود در الهعریف نوشهه است و فساد محلط مرر را در آن روزگار تجسم می دهد به 

 :3علن ترجمه کنم

پس از آن که سدعان در بارگاه خود به من خدعت بخالد و یکی از خواص بیزرگ خیود را   »

تضا در مدرس  صالحله بنااندم به وظایفی که الزم  ایین مقیام پسیندیده     مأمور کرد که مرا بر مسند

بود تلام کردم و کوشش تمام برای اجرای احکام خدا بیه کیار بیردم و در ایین راه نیه از سیرزنش       

بداندیاان می هراسلدم و نه جاه و نفوذ صاحران تدرت میرا از آن بازملداشیتم بیه هیر دو طیرم      

هم و یکی را بر دیگری ترجلح می دادم و حق ناتوان را بازملسیهدم و  دعوی به یی دیده می نگریس

هر گونه شفاعت و وساطهی را که از هر دو سوی برانگلخهه ملاد رد می کردم و شلفه  آن بودم که 

در شنلدن دالی  پایداری کنم و در عدالت کسانی که برای شهادت حاضر میی شیوند دتیت کامی      

روهی تاکل  می دادند که نلکوکاران آنان با گنه کاران و پاکدامنان بیا  مرذول دارم زیرا گواهان را گ

ناپاکان در آملخهه بودند و بازشناخهن آنان از یکدیگر دشوار می نمود و حکام و تضات از انهقیاد و  

اصالا آنان خودداری می کردند و از مفاسد و بدکرداریهایی که در ایاان سراغ داشهند چایم میی   

ر پرتو اتکا و وابسهگی به صاحران تدرت و نفوذ علود و مفاسید خیود را مزورانیه    پوشلدند زیرا د

پنهان می ساخهند چه بلاهر آنان که از آموزگاران ترآن و پلش نمازان بودند با شاهزادگان و املیران  

معاشرت می کردند و هنگام تضاوت در محاضر از تدرت و نفوذ عدول میی شیمردند و در نهلجیه    

فروخهند و هنگام تضاوت در محاضیر از تیدرت و نفیوذ آنیان بیرای تزکلی  خیویش         املران را می

                                      
 .254ـ التعریف به ابن خلدون ، ص  1
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برخوردار می شدند و در این امر به آنان مهوس  می گردیدند و اعمال نفوذ می کردنید و در نهلجی    

فساد و تراهی آنان بر ماکالت مردم افزود و به سر  تزویر و تدللس آنیان انیواع مفاسید در ملیان     

تم و من بر تسمهی از این تزویر و تدللس آنان انیواع مفاسید در ملیان میردم رواج     مردم رواج گرف

گرفتم و من بر تسمهی از این تزویرها و نلرنگ سازیها آگاه شدم و ترهکاران و ریاکیاران را میورد   

همچنیلن بیر مین حیرج گروهیی از       .بازخواست ترار دادم و آنان را به شدیدترین کلفرها رسانلدم

شد و از این رو آنان را از شهادت منع کردم و در ملان این گروه محرران دفاتر تضات  گواهان ثابت

ایین گیروه در نوشیهن    . وکسانی که در محاضر به کار توتلع احکام می پرداخهند نلز وجود داشیهند 

دعاوی و طرز ثرت احکام و فهاوی در دفاتر مهارت داشهند و به هملن سیر  املیران و شیاهزادگان    

به خدمت خود می گماشهند و از وجود ایاان در عقود و معامالت خود اسهفاده می کردنید   آنان را

تا احکام را به نفع آنان در نهایت وجود ایاان در عقود و معامالت خود اسهفاده می کردند تا احکام 

را به نفع خود می گماشهند و از اسهحکام و معابق کدلی  شیروط بنویسیند و سیود آنیان را برحیق       

و گروه مزبور به هملن عدت در ملان طرق  خود دارای امهلازاتی شده و بر آنان . گران ترجلح دهنددی

ه هملن عدت در ملان طرق  خود دارای امهلازاتی شده و و گروه مزبور ب. بر حق دیگران ترجلح دهند

خیالم کیاری    بر آنان برتری یافهه بودند و با این نفوذ و تدرت در نزد تضات نلز بهرگونه تزویر و

دست می یازیدند و آن را وسلد  اعمال نفوذ خود در صدور احکام به نفع هرکس که مایی  بودنید   

 .ترار ملدادند و مانع تعرض ایاان به کردارهای ناپسند خود می شدند

این گروه اغد  عقود و معامالت رسمی و صحلح را نلز با تزویر و حلده از درج  اعهرار ساتط 

های تزویزآملزی خواه از نظر فقهی و خواه از لحاظ طرز نوشهن آنهیا بدسیت میی     می کردند و راه

بیود ییا از    آوردند و هنگامی به این نلرنگها اتدام می کردند که پای منافع صاح  تیدرتی در ملیان  

بیارۀ اوتیام مجیری    به خریوص ایین گونیه تزویرهیا را در     طرم به اخذ رشوه نای  می آمدند و

تاهره انواع گوناگون آن بلش از حد یافت می شود و در نهلجی  نلرنیگ هیای    ملداشهند که در شهر 

کیه در  ( مذه  چهارگان  حنردیم حنفیم مالکیم شافعی)آنان برحس  اخهالم نظر تضات مذاهری 

شهر به کار تضاوت ماغول بودند در اوتام مزبور خدشه وارد کردند و اعلان آنها نامعدوم گردید و 

از این رو هرکس می خواست مدی وتفی را بخرد یا مالی شیود  . ا کوشلدنددر بعالن وتف نامه ه

این گروه در محاضر موجرات معامده را فراهم می ساخهند و فهوی و حکیم تضیایی را کیه بازیچی      

 .خود ساخهه و سد حرام بودن تمدی وتف را درهم شکسهه بودند برای وی به دست می آوردند
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 .ی به اوتام وارد آمد و عقود و معامالت مهزلزل شددر نهلج  این عمدلات زیان بزرگ

من در راه خدا این شلوۀ تزویر آملز و فساد را ریاه کن کردم بدانسان که بر من خام گرفهند 

آن گاه به کار مفهلان و تضات توجه کردم ودیدم این گروه به کدیی  . و به کلنه توزی با من پرداخهند

بسلار صادر می کردند و مهداعلان به دلخواه کام ناسخ و منسوخ دور از برلرت و اطالع اند زیرا اح

خود برایاان هر حکمی را که می خواسهند القا می کردند و پس از صدور یی حکم باز آن را نسخ 

 .می نمودند

در ملان آنان مردم فرومایه ای دیده می شدند که نه معدوماتی داشهند و نه بیه صیفت عیدالت    

فرومایگان یکراره بی هلچ رنجی بیه مراتی  فهیوی دادن و مدرسیی میی       مهرف بودندم ولی هملن

رسلدند و برمسند تضاوت می ناسهند و به گزام و باط  مهردی این مقیام ملایدندم بیی آن کیه     

کسی آنها را سرزنش کند یا مقامی شایسهگی آنان را گواهی دهد و الیق را از نیاالیق بازشناسید ییا    

 .آنها را بدین سمت تعللن کند

زیرا فزونی جمعلت شهر ایجاد می کرد که بر عدۀ این گروه نلز افزوده شود و در نهلجیه در  

چنلن شرایعی تدم فهوی دهندگان در این شهر آزاد بود و به طور لگام گسلخهه فهوی می دادند و یه 

و  هلچ تلد وشرطی پابند نرودند و مدعلان گوناگون هرکدام مهوس  به یکی از این تضات می شدند

به دلخواه خود حکمی به دست می آوردند تا بدان برطرم خویش غالی  آینید و بیرای سیرکود     

این تاضلان نلز هلچکس را ناراضی از محضر خود برنمی گرداندند و . کردن وی از آن اسهفاده کنند

برحس  مل  او فهوی می دادند و در نهلجه احکام و فهوی ناسخ و منسوخ رواج می یافت و بلایهر  

داعلان را در گرداد نزاع و کامکش فرو می برد و در مذاه  چهارگانه اخهالم بی حد و حرر مه

می باشد و انرام دشوار است و برای مردم عامی تایخلص شایسیهگی مفهیی ییا فهیوای صیحلح       

ممکن نلست و بنابراین امواج این افراط کاریها و خرابی ها همواره و روزافیزون بیاال میی رفیت و     

من راه حق را بازگفهم و نایان دادم وهوسیرازان و   . نزاع های مردم پایان ناپذیر نرودکامکش ها و 

نادانانی را که تضاوت را بازیچ  خود ساخهه بودند منع کردم و آنها را از این مقامات دور ساخهم و 

در ملان ایاان گروهی شلاد یافهم که از مغرد به مرر آمده بودنید و بیا نلرنگسیازی اصیعالحات     

اکندۀ عدوم را از اینجا و آنجا الهقاط می کردند نه به اسهاد ماهوری منهس  بودند و نه آنها را در پر

هلچ فنی تأللفی بودم مردم را بازیچ  خود می ساخهند و برای ربودن حقو  و اعراض آنان محاکمی 

 .«.... منعقد می کردند 
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وی چندین فری  بیر   . غاف  نرودابن خددون در خالل این مدت از مراجع  به تأللف خود نلز 

کهاد خود افزود و به خروص مراحث مربوط به تاریخ مار  را توسعه داد و برخیی از فریول و   

تسمهها را به مقدمه اضافه کرد و بعضی از فرول آن را به کدی تغللر داد سپس نسخه ای از آن را به 

بور نزد سدعان مغیرد برونید تیا    مدی ظاهر تقدیم کرد و منهظر بود نمایندگانی از سوی سدعان مز

نسخه ای هم برای آن سدعان بفرسهد و این فرصت پلش آمد و نسخه ای را هم با نمایندگان مزبور 

به کهابخان  سدعان فاس در جامع ترویلن ارسال داشیت و آن را بیه سیدعان ابوالفیارس عریدالعزیز      

 .ارمغان کرد

ده است مسهند به این نسخه باشد که بیه  گویا چاپ بوال  و چاپهایی که از روی آن منهار ش

گذشهه از این ابین خدیدون   . «ابوفارس عردالعزیز»معروفست منسود به سدعان « فارسله»نام نسخ  

چند بار از تاهره به شهرهای دیگر سفرهای کوتاهی کرده و گویا برای دریافت سهم خود از گنیدم  

 .ت به فلوم می رفهه استاوتام مدرس  تمحله هنگامی که مدرس آن مدرسه بوده اس

از راه طور و ینرع  به حجاز سفر کرد و از طریق ترلر وتوص ( م 3117) یه 177وی در سال 

 .به تاهره بازگات

به تدس سفر کیرد و بیه زییارت بلیت لحیم و خدلی  و مایاهدۀ        ( م 3177) یه 720در سال 

دماق سیفر کیرد و ایین     به( م 3422) یه 721مقامات مرارک آن شهر پرداخت و سرانجام در سال 

سفر مزبور . بر آن شهر در آن ناحله بودسفر او مرادم با هنگامی بود که تلمور لنگ برای اسهلالی 

 .همراه با حوادث بزرگی بوده که ابن خددون آنها را به تفرل  و به طور جامع نق  کرده است

غیارت و مریادرۀ    آنقدر اعمال زییان بخیش و  »هنگامی که تلمور لنگ بر حد  اسهلال یافت 

و هنگامی که اخرار « اموال و کارهای مخالف شرع روی داد که مردم نظلر آنها را هرگز ندیده بودند

م آماده گردید و با سپاهلان خیود  ااین وتایع به مرر رسلد سدعان فرزند مدی ظاهر برای دفاع از ش

مراح  وی بودند و از از مرر خارج شد و خدلفه و تضات سه گان  حنفی و شافعی و مالکی هم 

 .ابن خددون نلز با این که وی در آن هنگام از منر  تضا معزول بود تقاضا کرد با وی همراه باشد

هنگامی که تلمور از بعدری عازم دماق بود سدعان مرر نلر به دماق رسلدم و از این رو پلش 

ر بیارۀ شیهر بگماشیت و    باز رسلدن تلمور بدان شهر درصدد وسای  دفاع دماق برآمد و نلروهایی 

هنگامی که تلمور به دماق رسلد نلروهای هر دو طرم مرات  یکدیگر بودند و مدت ییی میاه در   

به سدعان و شاهزادگان بزرگ وی خرر رسیلد  »پلرامون شهر پلکار می کردند ولی پس از این مدت 
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از .  دسیت یازنید   که برخی از امرای فهنه جو می خواهند به مرر فرار کنند و در آن جا به شیورش 

این رو از بلم آن که مرادا از پات سر مردم تلام کننید و موجی  سیقوط دولیت شیوند سیدعان و       

و این ترملم را اجرا کردنید و از دمایق بیه مریر     « همراهان وی مهفق شدند که به مرر بازگردند

از ایین رو  . ددر این هنگام مردم دماق دچار حلرت شدند و از کار دفاع عاجز ماندن. رهسپار شدند

تضات و فقها در مدرس  عادلله گرد آمدند و ابن خددون هم با آنان بود و پس از مااوره همه مهفق 

زینهار بخواهند و از وی تول بگلرنید کیه خانیه و نیاموس آنیان از تعیرض       شدند که از املر تلمور 

ری امهناع ورزید و آن مرون باشد و در این باره با نای  تدعه ماورت کردند ولی او از چنلن زینها

اما آنها از باالی باره پایلن آمدند و نزد تلمور رفهند وپیس  . را ناپسند دانست و با آنان موافقت نکرد

با وی هم رأی شدند که از فردا شهر را بگاایند و مردم هم به کیار  »از آن که از وی زینهار گرفهند 

ن وارد شود و امور فرمانروایی آنان را به دسیت  معامالت ماغول باشند و املر به مقر فرمانروایی آنا

ولی اخهالم نظر محافظ تعده با عقاید تضات و فقها موج  پلچلدگی کار شید و در خیالل   . گلرد

این کامکش و اخهالم ابن خددون از حرار شهر پایلن آمید و تنهیا نیزد تلمیور رفیت و بیا وی       

 .دیرزمانی به گفهگو پرداخت

 .یع به مرر بازگات و این آخرین فعاللت سلاسی او بودابن خددون پس از این وتا

وی تفاصل  و جزئلات مالتات خود را با تلمور در ترجم  زندگی خود تدوین کرده و نوشهن 

 .ادامه داده است( م 3423) یه 727ترجم  زندگی خود را تا سال 

معاصیر  هجری است که چراغ عمر وی خاموش شد و به تول نویسندگان  727در هملن سال 

 .وی در مقررۀ صوفله مدفون گرددی

 خالصه

پس از  از تفاصلدی که یاد کردیم چنلن نهلجه می گلرم که زندگانی عمدی و فکری ابن خددون

 :دوران تحرل  و از تاریخ اودر زندگی اجهماعی به سه دورۀ اساسی تقسلم می شود

ز از بلسیت سیال   دوران فعاللت های سلاسیی وی در بیالد مغیرد کیه مهجیاو     : دورۀ نخست

 .ادامه یافهه است( 3114ی3130)

روزگار انزوا و گوشه نالنی و اندیاه و تأللف وی در تدع  ابن سالمه در نزد اوالد : دورۀ دوم

 .بوده است( م3117ی3114)بنی عریف که فقط چهارسال 
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ایام اشهغال وی به تدریس و امیور تضیائی بیا مراجعیه و تجدییدنظر در تأللفیات       : دورۀ سوم

هرچند دورۀ انزوای وی نسیرت بیه دو   (. م3426ی3117)خویش که مدت آن هجده سال بوده است 

دورۀ دیگر بسلار کوتاه بوده است ولی هملن چندسیال در حقلقیت نقعی  تحیول بسیلار مهمیی در       

زندگانی وی به شمار می رود چه او تا پلش از این انیزوا سیخت در گیرداد سلاسیت و حیوادث      

هه بود و دمی از کارهای سلاسی غفدت نمی ورزیدم ولی پس از انزوای در تعد  تحول آملز آن فرورف

ابن سالمه دیگر به زندگانی سلاسی بازنگات بدکه در ضمن اشیهغال بیه کیار تیدریس و تضیاوت      

پلش از گوشه گلری در تدع  مزبیور وی بیلش از   . پلوسهه به تأم  و معالعه و تأللف نلز سرگرم بود

ست و عم  بود و پس از انزوا به تمام معنی مرد ملدان دانیش و اندیایه بیه    هرچلز مرد صحن  سلا

 .شمار می رفت

 

 

 سنوتابن خلدون در خاطرۀ ملت 

درخاطرۀ مردم مرر از ابن خددون اثری باتی نمانده و ترر او در تیاهره تیاکنون هیم معیروم     

م خانه ای را که محی   در آنجا مرد. نلستم اما وی از خاطرۀ مردم تونس هرگز فراموش ناده است

ایین خانیه در یکیی از    . تولد وی بوده و در آن به کار و فعاللت آغاز کرده است هنوز میی شناسیند  

چندین سال است که ایین  . خلابانهای مهم شهر تدیم واتع است که آن را خلابان تربه بای می نامند

انه سینگ مرمیری نری     خانه به مدرس  ادارۀ عدلا اخهراص یافهه استم و در یی سوی در آن خ

گردیده ودر آن یادآوری شده است که مولد مهفکر بزرگ در آنجیا بیوده اسیتم و در آخیر همیلن      

میی   3«مسیلدالقره »کوچکی در زیر گنرد زیرایی وجیود دارد کیه آن را   ( مسجد)خلابان مکه  خان  

 .نامند و می گویند ابن خددون در این مکه  خانه درس خوانده است

                                      
رس « مکتب خانده »سست و در تونس کتاب « مسجه» ۀحمرف کلم« مسیه» ۀـ کلم 1

  ←.می نامنه( مسجه)« مسیه»
 ابـن »و « دراسات عن مقدمه ابن ملدون»و « التعریف یابن خلدون و رحلته شرقاً و غرباً»در تدوین این شرح حال از کتب * →

سبدن خلدهون و تیمدور    »و « سبن خلهون سالجتماعیه ۀفلسف»و « خلدون و ترائه الفکری

 .سستفاد  شه  سست( آقای سعیه نفسی ۀترجم« لنگ
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ابن سالمه که ابن خددون در آن جا مقدمه را نوشهه اسیت در نیزد همی  میردم     اما مح  تدع  

ی کنونی واتع است که تابع ایالت « فرندا»معدوم است و تدع  مزبور در مسافت پنج کلدومهری شهر 

 *.و هران در الجزایر می باشد و آثار خراب  تدعه در آنجا هنوز به خوبی ماهود است
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 (چاپ دوم)مقدم  مهرجم 

سال می گذرد و بیلش از سیه    33ینی از هنگامی که به ترجم  مقدم  ابن خددون آغاز کردم ا

که جدد دوم نلز منهایر شید    3111تا اواسط سال  3114سال از این مدت یعنی از آغاز اردیرهات 

 .تسمت عمدۀ وتت نگارنده به ترجم  این کهاد مهم مرروم گات

که در نهلجه مغدوط بودن چاپها و اخیهالم نسیخ    در این جا یادآوری دشواریهای توانفرسائی

فاحای که با آن روبرو بودم و با جمال ماهی از خروار را در مقدم  چاپ نخست آورده ام تکیرار  

بلهوده ای می شمرم و با هم  رنجهایی که در مقابد  چاپهای مخهدیف بیردم و تیا حیدی نسیخ ای      

ایان چاپ جدید دوم و همزمیان بیا تجدلید آن     صحلح تر و اطملنان بخش تر فراهم آوردم اگر در پ

را دانامند ارجمند آتای ی مجهری ملنوی در ترکلیه بیرای ناشیر     « ینی جامع»گرانرهای نسخ  خعی 

اکنون نمی توانسهم در اینجا ییادآور شیوم کیه    عکسررداری نمی کردند و آن را گسل  نمی داشهندم 

  نسخه ها و چاپهیایی کیه هیم اکنیون بیه      ترجم  فارسی این شاهکار عالم اسالمی تا حدی بر هم

زبانهای مخهدف در دسهرس مردم جهان است از لحاظ جامعلت و صحت برتری دارد و بیی گمیان   

اتدام بی شائره اسهاد عاللقدر و دوست عزیزم آتای ملنوی خدمهی بزرگ به این میهن کیه بیه منزلی      

جامعه شناسیی و اتهریاد اسیت بیه      دائره المعارم فرهنگ اسالم و مرادی داناهای فدسف  تاریخ و

مؤلیف  »: شمار می رود ایاان در نامه ای به ناشر در بارۀ خروصلات این نسخه چنلن نوشیهه انید  

خوانده و به خط خود عناوین آن را نوشهه و نسخ  پیاکنویس شیدۀ خیود او بیوده     ( این نسخه را)

فات و نقریانها بیه خیط    است و در بعضی موارد اصالحات و تنقلحات و جرا و تعدی  ها و اضا

با خروصیلاتی  ( تزکله)این نسخه یکی از سه نسخه ای است که در اینجا . خود در آن نموده است

 .«است« ینی جامع»نظلر آنها موجود است و مهعدق به 

باری در طی انهاار دو جدد این ترجمه که تریی  ییی سیال بیه طیول انجاملید بسیلاری از        

دوسهان گرامی نگارنده در مجده ها و جراید پایهخت و روزنامه ها نویسندگان و دانامندان عزیز و 

و معروعات مخهدف شهرسهانها در ضمن مقاله های انهقادی و تقریظها یا سخنرانی های خیود ایین   

ذره بی مقدار را ماول عنایاتی فرمودند که به هلچ رو خویش را در خور آن همه محرت و تایویق  

خویش را الزم می شمرم و از ملان آن همه مقاله ها و تقریظها نق   نمی دانسهم و اینی سپاسگزاری

تسمهی از مقاله ای را که مجده الدراسات به مدیریت دانامند ارجمند آتیای دکهیر محمیدی اسیهاد     

کرسی ادبلات فارسی داناگاه لرنیان منهایر سیاخهه اسیت بیی       سابق داناگاه تهران و اسهاد کنونی



 44 

رو که در این مقاله به رنج واتعی نگارنده به دتت توجه کیرده و ییادآور   از این . 3مناسرت نمی دانم

مهرجم پلش از ترجمه نسخ  مرححی فراهم آورده و آنگاه به ترجمه همیت گماشیهه   »شده اند که 

 .«است

. صفحه نهلج  مقابده نسخ  ترحلح شده از چاپهای مخهدف مریر و بلیروت   43در این مقاله 

جزو مالحظات و توضلحات مهرجم تدمداد شیده اسیت کیه هیم     ( امعینی ج)با نسخ  خعی ترکله 

اکنون در این چاپ کدل  نهایج مذکور به اضاف  یادداشت های انهقادی برخی از صاح  نظران که در 

بیه میهن منهقی  گایهه و در حاشیله بیه        3چاپ نخست بدان اشاره رفت با دو صفحه غدط نام  ج 

  ینی جامع که در چاپ نخست آن را معرفی کردم اشاره اخهالفات نسخه های چاپی با نسخ  اصل

شده است و این کار با درنظر گرفهن بسلاری از اغالط چاپی که در غدعنامه هم اسقاط شده است و 

در نهلجه مراجع  مجدد به منهها و نسخه های مخهدفم خود به منزل  ترحلحی تازه بیه شیمار میی    

 .رود و بر اهملت این چاپ می افزاید

 1این جا سزا است یادآور شوم که نایاد شدن دوهزار نسخه کهابی گیران تلمیت در طیی     در

سال پس از انهاار صرم نظر از تاویق مروجان دانش و ادد معدول دو عام  اساسی مهیم دیگیر   

است که یکی شهرت جهانی و مقام بدند ابن خددون مؤلف کهاد در دانش های اسالمی و به ویی ه  

در دانیش هیای جامعیه شناسیی و اتهریاد و      ( پایان ترن هاهم هجیری )ن عرر ابهکارات وی در آ

سلاست و فدسف  تاریخ و تجزیه و تحدل  مسائ  تاریخی با روش عدمیی اسیت و دیگیر بیاالرفهن     

                                      
و قدقدم االستاد گنابادی ترجمتـه بدارسـه و افیـه للمدقمـه و عصـر صـاحبرا و سـرته،        : ـ قسمتی از مقاله مزبور چنین است 1

ر ]ه ریـه الـی ا   1274و قارن بینرا ـ من نسخه نصر هورینی المطبوعه فی القرن الماضی سـنه    سمعدداً النسخ التی رجع الیرا

طبعه له فی وقتنا الحاضر، طبعه دارالکتاب اللبنانی ـ و مورداً نمازج الختالف هذه النسخ و ما فی معظمرا من اخطاء؛ و قد سعی  

نسخ علی ضوء المقارنه بینرا و استخالص نسخه مصـححه منـه   المترجم سعیا حثیثا فی تصحی االخطاء التی وجدها فی تلک ال

کتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر »و قد عرض فی دراسته فی المدقمه لموضاعات هامه ، کقیمه . اوالثم نترجمترا الی االفرسیه

مقدمه ابن خلدون و هوهنا یوردعرضـاً  و آراء المستشرقین و المورخین و علماء االجتماع و االقتصاد و النقاد المعاصر بن فی « ... 

تاریخیاالهم االفکار حول هذاالکتاب و للعدید من االشخاص الذین درسوه و نقدوه، یظرر فیه مدی سعه اطالع المترجم و دقتـه،  

 تسـترر  : وعدا هذه المقدمه التی احتلت سبعین صـفحه . ثم یعرض سیره ابن خلدون ویتعرض لعصره و البینات التی ثقلب فیرا

صفحه طبعت فی جزئ ین، هداس   6921سبن خلهون نفسها  ۀالصفحات المترجعه عن مقـدم 

الی توضیحات و مالحظات و لره الترجمه سلسه، و تدل دقه الترجمـه و حسـن التعبیـر عـن دقـایع المعـانی و       باالضافه 

لفارسیه نؤهله الظرار هذال اثر العربی العریع االفکار علی ان للمترجم ضلعا کیراً فی فرم دقائع العربیه و قدره ادبیه علی الکتابه ا

 6مشار   4دسنشگا  لبنان سال  ۀاز الدراسات االدبیه نشری. )فی ثوب فارسی قشیب یظرر جماله و برائه 
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سعح اندیاه و معدومات جوانان ما در پرتو گسهرش سریع و همه جانر  فرهنگ و به وی ه داناگاه 

ا گفهگو از تقریظها و تاویقهای صاحرنظران و دوسهان عزیز و به ویی ه  ها و داناکده های ایران و ب

به هلچ رو نگارنده ترجم  خویش را در خور این همه تایویق نمیی دانیم و    « الدراسات»نق  مقال  

هرگز ادعا نمی کنم که با هم  دتهها و کوشاهایی که مرذول شده لغزشی روی نداده است و چنیلن  

که همواره در معرض ارتکاد خعا است بسلار کوته نظرانه اسیت از ایین    پنداری از یی فرد انسان

رو از خداوندان فض  و ادد انهظار دارم که به هر لغزشی برخورند در نهایت صراحت و صیملمت  

در . آنها را به نگارنده یا ناشر بنویاند تا باز اگر توفلقی دست دهد در چاپهای آینده اصیالا گیردد  

ن و دانایمندانی کیه در راه فیراهم آمیدن چنیلن ترجمیه ای از مسیاعدتها و        پایان از همی  دوسیها  

راهنمایلهای سودمند خویش دریغ نفرموده اند همچون آتایان دکهر عریاس زرییاد و محمید تقیی     

 . دانش پ وه و دکهر هاهرودی و به وی ه آتای محمد فروزان سپاسگزاری می کنم

 محمد پروین گنابادی

 3143فروردین    

 

 

 

 
 


