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زندگی نامه ابن خلدون:
در 29مه 1332م متولد شده است ودر 17مارس 1041درگذشت .وی به دلیل احترام به جد نهم خود
(خلدون)به ابن خلدون معروف شده است.
تاریخ شناس ،جامعه شناس،مردم شناس و سیاست مدار عرب مسلمان بوده واز پیشگامان تاریخ نگاری به
شیوه ی علمی و همچنین از پیشگامان علم جامعه شناسی بوده که حدود044سال پیش از آگوست
کنت(موسس علم جامعه شناسی)زندگی میکرده  .در آغاز قرائت قرآن وفقه مالکی رانزدپدر خود فراگرفت
وبعد از آن نزد علمای تونس قرآن و تفسیروفقه و حدیث وعلوم رجال وتاریخ وفن شعر وفلسفه ومنطق راهم
فراگرفت و مطالعه کرد.
علوم عقلی راهم آموخته وعلاوه بر فلسفه و منطق دیگربخش های حکمت راهم فرا گرفت.
ربط و نسب خانوادگی ابن خلدون باسیاست اورا به سمت سیاست کشاند و باعث شد درعرصه ی فعالیت
های سیاسی پاگذارد.دردربار چند امیر درمراکنش و اندلس به فعالیت های سیاسی پرداخت .اولین بار حاکم
تونس به او سمت مهر دار خود را داد اما چندان برای ابن خلدون خوشایند نبود وبا حاکم بجایه توطئه ای را
پنهانی ضدسلطان مراکش سامان داد و طی آن ابن خلدون زندانی ودستگیر شد.
پس از مرگ سلطان مراکش  ،وزیر او ابن خلدون را آزاد کرد ومورد احترام قرار داد اما ابن خلدون ضدوزیر
هم توطئه کرد واورا برکنار کرد سرانجام با سیطره ابو سالم بر مراکش در مقام قاضی القضاة برگزیده شد
وسرانجام در سال  901به اندلس رفت و در مقام نماینده ی آن ها برای برقراری صلح با شورشیان (قشتاله)
به آنجا اعزام شد ودر آنجا نیز مورد احترام قرار گرفت.
نیمه دوم قرن هشتم هجری که برابر با ایام زندگانی ابن خلدون بود،عصرتحولات اجتماعی به شمار میرود .در
این دوران همراه با انحطاط تمدن اسلامی ،اروپا در آستانه تحولات فکری و رستاخیز علمی_صنعتی بود.
در زمان خلدون قسمت غربی جهان اسلام به مرکزیت اندلس در حال واگذاری به اسپانیا بود وابن خلدون با
گذراندن مدت مدیدی از عمر خویش در این نواحی ،باتحولات سیاسی آشنا گردید.از سوی دیگر وی در این
دوران با زندگی عشایر عرب نیز آشنا شده واز این آشنایی درتحلیل تکامل اجنماعی بشری سود جست .در
همین زمان قسمت شرقی جهان اسلام به مرکزیت مصر از ثبات بیشتری برخوردار بود .خلدون 20سال
دراین نواحی به قضاوت پرداخت.اودریافت که تنش های موجود دراین دوره بین مناطق مختلف جهان اسلام
به واسطه ی وحدت فرهنگی(نظیر حج و تجارت و)...تعدیل میشود ودرواقع عدم ثبات سیاسی درکنار
هماهنگی اجتماعی ،هنوز جهان اسلام را بر سر پانگه میدارد.

سایردولت اسلامی نیزدرزمان وی دچار تحول شده بودند.انقراض دولت سلجوقی درآسیای صغیر ،پایان سلطه
مغول بر ایران ،حمله تیمور به ایران و تحکیم پایه های حکومت عثمانی ازمهمترین عوامل این تحولات
درسایر دولت اسلامی به شمار میروند.
اروپا نیزدر این زمان باپشت سرگذاشتن قرون وسطی به رنسانس می پیوست اما به دلیل قطع روابط اروپا با
جهان اسلام پس از وقوع جنگ های صلیبی،ابن خلدون با آن تحولات آشنا نشد ونتوانست ازآنها در تحلیل
مراحل تاریخی بینش اجتماعی خود سود جوید.
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