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  ملک اشفاق: ليکوال
  زاھد خليلي: ژباړن
 ٢٠١۴ اکتوبر ٢٨

  

  د ابن خلدون ژوند، اند او فلسفه

١  
  :يادداشت

اکم فئودال، در حالی که خود و خانواده ھايشان به  سدۀ اخير به روشنی نشان می دھد که طبقات ح٣اوراق تاريخ 

سرعت برق از زبان و ادبيات پشتوفاصله می گرفتند و در ھر منطقه ای که زندگانی داشتند، تطابق با زبانی و فرھنگی 

به شمار می آوردند، يعنی آنھائی که در تحت سيطره، قيادت و » تمدن پذيری«با محيط ماحول را يکی از شاخصه ھای

تمام تخمھايشان را در سبد پارسھا می » پارسی«تا ھمجواری سلسله ھای قاجاری پارس زندگانی داشتند، بيشتر از ح

گذاشتند و آنھائی که در رابطه با ھند بريتانوی قرار داشتند، انگليس نمائی و انگليس مشربی را از افتخارات اجدادی 

 تبارز و بوئی از افغان و افغانيت، زبان و فرھنگ آن از آنھا شان به شمار می آوردند و در ھيچ زمينه ای، کمترين

استشمام نمی شد، در ظاھر ادعای تقويت زبان پشتو را نموده، با اتخاذ سياست ضد ملی و تفرقه افگنانه، به جای تقويت 

  .آن زبان، دوری و نفرت از آن زبان را در بين متکلمان ساير زبانھا، ترويج می نمودند

  :افتخار دارد بنويسد»  آزاد افغانستان-غانستان آزاداف«پورتال 

از ھمان آغاز ايجاد پورتال، با حرکت از موضع خدمت به تمام زبانھا و فرھنگھای کشور، بدون کمترين حب و بغضی 

کان، نسبت به اين و يا آن زبان، ما در تالش بوده ايم تا بستر رشد تمام زبانھا را در پورتال مساعد ساخته، در حد ام

  . تھاجمات زبانھای بيگانه را از زبانھای کشور بزدائيم

با جذب ھمکاری ھای به دور از ريا و فريب، ھمکاران » آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«در ھمين بستر است که پورتال 

به . ته استگرانقدر زبانھای مختلف کشور را جذب نموده آثار ارسالی شان را با ويراستاری قناعت بخشی منتشر ساخ

خصوص وقتی بخواھيم مختصری به ارتباط نشر آثار و مقاالت به زبان پشتو چيزی بنگاريم، با آن که آنچه را تا کنون 

انجام داده ايم به ھيچ صورت متناسب با نيازمندی ھای کشور ندانسته و از آن بابت، انتقادات احتمالی دوستان و عالقه 

سه با ساير سايتھا، به جرأت می توانيم به اثبات برسانيم که بيشتر از ھمه يک سر و مندان را می پذيريم، مگر در مقاي

چنانچه نشر آثار علمی، فرھنگی و سياسی ھمکاران گرانقدری چون آقايان . گردن نسبت به ديگران بلند تر می باشيم

  .نه می باشدخوبترين گواه در اين زمي» سند« و مترجمين » بھاند«، »ړفرھاد ويا«، »خپل شعشعی«

  :محرک ما در انجام اين مأمول، اعتقاد راسخ ما به اين امر است
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يک زبان را زمانی می توان تقويت نمود که آن زبان را قادر به رفع نيازمنديھای متکلمان خودش و ساير زبانھا ساخت، 

ر دسترس قرار دھد، به ھمان به عبارت ديگر ھرگاه يک زبان قادر گردد تا مطالب بيشتری را برای مراجعه کنندگان د

  . ميزان ، می تواند جای خويش را بين زبانھای ديگر مستحکم بسازد

گذشته از چنين ديد زبان شناسانه ای، از بعد سياسی مسأله نيز نقش زبان در صيانت آراء و اعتقاد سالم مردم، از 

 عنصر خواستار تغيير مناسبات حاکم در تھاجمات پيھم استعمار و ارتجاع از چنان اھميتی برخوردار است، که ھيچ

  .کشور نمی تواند نسبت به آن بی توجه بماند

خود پيشقدم گرديده و با » زاھد خليلی«با در نظرداشت تذکرات کوتاه در فوق، اينک که مترجم پر کار کشور آقای 

که از اين ھمکاری استقبال ارسال ترجمه ھايشان دست ھمکاری به طرف پورتال خودشان دراز نموده اند، ما ضمن آن 

پورتال «و دست شان را به گرمی می فشاريم، برای ايشان و ساير دوستان و ھمکاران بار ديگر تأکيد می ورزيم که 

به ھيچ حزب، سازمان و يا گروه خاصی تعلق نداشته، متعلق به تمام آنھائيست که با خط »  آزاد افغانستان-افغانستان

  .تجاعی آن توافق دارندجلی ضد استعماری و ضد ار

  شاد و تندرست باشيد

  AA-AAادارۀ پورتال

  

  د ژباړن خبرې

مسلمانو پوھانو نړۍ ته په ھر علمي ډګر کې ډير خدمتونه کړي دي، داسې پوھان لرو، چې د زياترو علومو بنسټونه 

 په واسطه يې علمي انقالبونه يې ايښي دي، په خپلو افکارو او ليکنو سره يې د نړۍ نقشه بدله کړې ده او د خپلو ليکنو

  .راوستي دي

په منځنيو پيړيو کې، چې لويديځ د جھالت په تورتم او تيارو کې ډوب وو، د لويديځ برعکس منځنی پيړۍ په ختيځه 

اسالمي نړۍ کې د رڼا او روښنايی څخه ډکې وې، علمي څيړنې او ليکنې کيدې، مسلمانو پوھانو په مختلفو علومو کې 

  .ل او په دې کار سره يې راتلونکي اسالمي امت ته وياړونه پريښودلکتابونه وليک

 څخه دی، چې په علومو کې ډيرې السته راوړنې لري، ھغه دټولنپوھنې د علم د ءعالمه ابن خلدون د ھغو سترو علما

اړه يې زياتې لومړنيو پوھانو څخه شميرل کيږي، ھغه په لومړي ځل د تاريخ د فلسفې اساس کيښود، د تاريخ د علم په 

يې يو شھکار اثر ګڼل کيږي په داسې حال کې چې دده څخه مخکې ھيڅ عالم د تاريخ  ) مقدمه(څرګندونې وکړې، چې  

په اړه څرګندونې نه درلودې، ابن خلدون په لومړي ځل د قومونو د عروج او زوال عوامل وڅيړل، د ښوونې او 

  .ه اړه يې ليکل وکړلروزنې، جفرافيي، حکومت کولو او نورو موضوعاتو پ

په پښتو ژبه کې د مسلمان پوھانو د ژوند او فلسفو په اړه ډٻر کم کتابونه ليکل شوي يا ژباړل شوي دي، زموږ اکثره 

پښتانه خپل مسلمان اتالن په درست ډول نه پيژني؛ ځکه، چې کار ورته نه دی شوی؛ خو، برعکس په کتابتونونو کې 

کيږي، د بې مفھومه شعري ټولګو، غورچاڼونو او بې معنا ناولونو کتابونه زيات اکثره غير علمي کتابونه موندل 

..... موجود دي، که شعر يا ناول تاريخي، سياسي او اخالقي اړخ ولري، بيا ھم څه به په کې وموندل شي، کنه ددې 

  .څخه ھيڅ ګټه نه شي ترالسه کيدای

  

 په علمي آثارو ښکلې کړي، تر څو نوی ځوان نسل د علمي د قلم د خاوندانو څخه مې غوښتنه داده، چې پښتو ژبه

پرمختګ په الره يون وکړای شي، خپل مسلمان اتالن او پوھان وپيژني، د ھغوی د بريا رازونه خپل او مبارزه، فکر 

  .او ژوند يې خپل سرمشق وګرځوي
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ه د ځينو فيلسوفانو د ژوند په اړه د کتاب ليکوال، ملک اشفاق د ارود ژبې تکړه ليکوال دی، مخکې يې ھم په پښتو ژب

کتابونه ژباړل شوي دي، په اردو ادب او سياست کې دوه ماسترۍ لري، زما ژباړه کيدای شي، ځينې نيمګړتياوې 

  .ولري، چې د ھغې بښنه غواړم

  

  په درنښت

  د پښتو ژبې د علمي پرمختګ په ھيله

  زاھدخليلي

   دريم کال زده کړيالد ښوونې او روزنې د پوھنځي د تاريخ ديپارتمنت د

     

  

  تقريظ

په اسالمي امت کې ډٻر داسې پوھان شته، چې په عملي ډګر کې په نړيواله سطحه نوښت ګر او تاريخ جوړونکي 

کې نړيواله پيژندل ) علم االجتماع(جملې څخه يو ھم عالمه ابن خلدون دی، چې په ټولنپوھنه شخصيتونه دي، د ھغو له 

  .د ټولنپوھنې د اصلي منابعو څخه ده) المقدمه(شوې څيره ده او د ھغه کتاب 

کې په تونس کې زيږيدلی دی او په قاھره ) م ١۴٠۶ -١٣٣٢= ھـ ق٨٠٨ -٧٣٢(نوموړی په اتمه ھجري قمري پيړۍ 

  .ت شوی دیکې ميش

ده، چې د ھغه د تاريخ دکتاب سريزه ده، او د اھميت له ) المقدمه(نوموړی څو تأليفات لري، چې تر ټولو غوره يې 

  .کبله نړيوالو ژبو ته ژباړل شوی ده

زما په آند، پښتو ژبه د ھغه د علمي آثارو څخه بې برخې ده، له دې کبله زه فکر کوم د زاھدخليلي په زيار د ابن 

 اړوند ليکل شوي اثر پښتو ژباړه په ځای او د تقدير وړ کار دی، تر څو نوموړی مسلمان شخصيت ددې ژبې خلدون

  .ويونکو ته وروپيژندل شي

ما د ډيرو مصروفيتونو له کبله د کتاب د بشپړ لوستلو فرصت ونه موند، تر څو يې دقيقه ارزونه وکړم؛ خو، دا وايم، 

  .يلي ښه ھڅه ده او کيدای شي، چې ځينې نيمګړتياوې ولريچې دا د ژباړې په ډګر کې د زاھدخل

  .په ھر حال، د ھغه ھڅه د تقدير وړ ده او له هللا تعالی څخه ورته د الزياتو برياوو غوښتنه کوم

  دوکتور عزيزالرحمن

  ننګرھار پوھنتون

  د شرعياتو پوھنځي استاد

  

  

  د ليکوال خبرې

سلمانو او ختيځو پوھانو د فکر  منځته راتګ دی، د منځنيو پيړيو د م) رنسانس(د لويديځو قومونو دويم ژوندون 

  .مسلمانو مفکرينو د خپلو څيړنو، تجربو او صالحيتونو په واسطه نوي علوم رامنځته کړل

د مسلمانو مفکرينو ھرې طبقې په طبيعي علومو کې زيات اختراعات وکړل، په ادب، ھنرونو، طبيعت، طب او 

  . ټولنيزو علومو کې يې شانداره السته راوړنې درلودېجراحي، کيميا، رياضي او
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د اروپا په علمي ادارو، کالجونو او پوھنتونونو کې پيړۍ، پيړۍ د مسلمانو پوھانو د کتابونو نه د اساسي کورسونو په 

انو د توګه ګټه اخيستل کيده؛ خو کله چې په مسلمانانو باندې د څيړنې دروازې بندې شوې؛ نو اروپا د مسلمانو پوھ

  .د مسلمانانو د جھالت پورې زيات خندل) لويديځ(رامنځته شويو علومو په اساس قوي او علمي شوه او بيا 

 د مسلمانو پوھانو څيړنې او السته راوړنې د خپلو قومونو پورې د ءد دغه جمود په پٻر کې زيات شمير لويديځو علما

و ھڅه شوې وه؛ خو، نويو څيړنو اروپايي پوھان بيا اړ تړلو ھڅې کولې، د ابن خلدون سره ھم د ھمدغسې کار کول

کړل، چې د دغه ستر مفکر او تاريخپوه علميت ته قائل شي، اوس په اروپايې او امريکايي پوھنتونونو کې د ابن 

د امريکا پخواني ولسمشر  رونالد ريګن . خلدون شخصيت د يو اقتصاد پوه، ټولنپوه او تاريخپوه په ډول منل شوی دی

 يوه تلويزوني مرکه کې ابن خلدون ته نيکې پيرزوينې وړاندې کړې او ويې ويل، زه نن ځکه د امريکا ولسمشر يم، په

چې ما د ابن خلدون د فلسفې نه ډيره ګټه اخيستې، د ھغه د فلسفې نه اغيزمن شوی يم او ھغه مې په خپل ژوند کې پلي 

ږي، چې د ابن خلدون علمي شخصيت په نړۍ باندې ددې نه معلومي. کړه؛ ځکه، نو ھغه زما خوښ شخصيت دی

  .څومره ستره اغيزه لري

  ملک اشفاق

                                         د کتاب ليکوال

  کورنۍ يې

  .د ستر مفکر، تاريخپوه، ټولنپوه او سياست پوه ابن خلدون شجره په دې ډول ده

الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن ابراھيم بن عبدالرحمن بن ابو زيد ولي الدين عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن 

  .خلدون، په ابن خلدون سره پيژندل شوی او د عربو د يمني قبايلو سره يې اړيکه درلوده

د ابن خلدون لومړي نيکونه د لومړی ھجري پيړۍ په وروستيو کې د يمن څخه اندلس ته والړل، دا ھغه وخت وه، کله 

  . په بشپړ ډول نيولی وهچې بربريانو اندلس

ددې کورنۍ لومړنی شخص چې اندلس ته والړ، ھغه په خلدون سره پيژندل کيده، د ھغه نوم خالد بن عثمان بن خطاب 

بن کرب بن معدی بن الحارث بن وائل بن حجر وه؛ ځکه، نو موږ ويلی شو، چې دې کورنۍ د حجر د قبيلي سره 

يمه کې د زيات عزت، شھرت او علم درلودونکې وه، د حجر د قبيلې يو اړيکه درلوده، دغه قبيله د حضرموت په س

  .شاخ کنده د ابن خلدون د نيکونو د کورنۍ لومړني اشخاص وو

په دې وخت کې د کنده د قبيلې مشر وائل بن حجر وو، يو مشھور روايت دی، چې وائل بن حجر د حضرت محمد 

  .صحابي ووپه خدمت کې ھم حاضر شوی وو او وائل بن حجر ) ص(

په مخکې اسالم قبول کړی وو او پيغمبر عليه السالم د ھغه اوالد ته دعاء ھم ) ص(وائل بن حجر د حضرت محمد 

  .کړې وه

کې د قومونو د عروج او زوال کوم اصول بيان کړي، د ھغې نه څرګنديږي، ) مقدمه(ابن خلدون چې په خپل کتاب 

  .چې د ابن خلدون په شجره کې څه شک شته دی

رنګه، چې ابن خلدون او نيکه يې خلدون تر منځ لس پشته واټن دی؛ خو، د ابن خلدون د اصولو مطابق بايد دا شل يا څ

يوويشت پشتونه وي، ابن خلدون په خپله مقدمه کې وايې، چې په ھره پيړۍ کې درې پشتونه ضروري دي، د ابن 

و د ابن خلدون شجرې د کره والي په اړه شک شته خلدون او نيکه تر منځ يې اووه پيړۍ واټن موجود دی؛ ځکه ، ن

دی؛ خو، زموږ لپاره دا دومره اړينه نه ده، موږ بايد د ابن خلدون د سياسي، علمي او عملي ژوند په اړه مالومات تر 

السه کړو؛ ځکه، د عربو مشرانو شجرې په دويمې او دريمې ھجري پيړيو کې ليکل شوي دي، کوم چې ډيرې مھمې 

  .ندي
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اريخ کې د ابن خلدون د کورنۍ نوم په لومړي ځل په دريمه ھجري پيړۍ کې ذکر شوی دی، د ابن خلدون کورنۍ په ت

  .په دغه وخت کې د اندلس په اشبيليه ښار کې اوسيده

ابن خلدون په خپله وايي، چې دده کورنۍ په دغه وخت کې د قوميت د عصبيت ښکار وه، چې په دې سره يې کورنی 

دې عصبيت په وجه د قريشي واکمنانو او اموي کورنی پر ضد د عصيبت جذبه اوج ته رسيدلې وه، په ډيره قوي وه، د

ھمدې وجه د ابن خلدون کورنی په حکومت کې زياته ونډه او اغيز درلوده، د ابن خلدون د کورنۍ يو مشر کرب په 

 خپلواک دولت يې رامنځته کړ، دغه  ھـ کال کې د اشبيلي د حاکم پر ضد پاڅون وکړ، حکومت يې تر السه کړ او٢٨٠

حکومت د څلورمې ھجري پيړۍ د نيمايي او د اموي خالفت له منځه تلو پورې دوام وکړ او ښه په شان او شوکت 

  .سره يې حکومت کاوه

ددې وروسته د کرب اوالدې د بنو عباد په حکومت کې ھم ډيره ونډه درلوده، د بنو عباد کورنی د پنځمې ھجري پيړۍ 

په کې زيات اغٻز درلوده؛ خو، کله چې په اوومه ) خلدون کورنی(حکومت وکړ او د يمني عربو دغه کورنۍ پورې 

ھجري پيړۍ کې د اندلس عيسايانو په اشبيليه کې حکومت جوړ کړ؛ نو د ابن خلدون کورنۍ افريقا ته ھجرت وکړ او 

  .په تونس کې يې د بنو حفص دربار ته الره پيدا کړه

ربار کې دغې کورنۍ د حکومت ښې څوکۍ په الس کې درلودې، د خلدون د کورنۍ په اړه په دې د بنو حفص په د

  .باندې ښه پوھيږو، چې دوی تل د حکومت کولو خوبونه ليدل

که د ابن خلدون شجره صحيح ومنو، کومه چې د ھغه کورنۍ د کنده قبيلي سره تړي؛ نو، دا خبره جوتيږي، چې د ابن 

  .مت په سياسي کارونو مداخله کوله؛ خو، د حکومت کولو خوب يې پوره نه شوخلدون کورنۍ تل د حکو

  نوربيا

  


