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  ملک اشفاق: ليکوال
 زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  نومبر١۴

  د ابن خلدون ژوند، اند او فلسفه

٧ 
  

  د قومونو د عروج او زوال عوامل

  .ل بيان کړي ديابن خلدون د قومونو د زوال درې عوام

   د اشرافو کمزوري-١

   د فوځ تشدد-٢

   عيش و عشرت-٣

ددې عواملو په موجوديت کې، يو سلطنت نه شي کوالی، چې د دريو پيړيو نه زيات حکومت وکړي، دا ھم لکه د 

ت انسان په شان د کوچنيوالي، ځوانی او زوړوالي دور تيروي؛ خو، دا ھم امکان لري، چې يو سلطنت په لومړي وخ

کې د زوال سره مخ نشي، موږ وايو، چې دا نظريه د اسالمي دور سره سمون خوري؛ خو، د نورو سلطنتونو سره 

سره ورته دي؛ خو، په ) شھزاده(سمون نه خوري، د ابن خلدون د مشرۍ او فتحې اکثره نظريات د ميکياويلي د کتاب 

ن خلدون پرې برتري لري؛ ځکه ميکياويلي د دې کې شک نشته، چې ابن خلدون د ميکياويلي نه مخکې دی او اب

  .فلورانس حکيم وه او د ابن خلدون نه مخکې تير شوی دی

 ً  زيات ورته والی لري، د دواړو تر منځ يوه د ابن خلدون د ژوند پيښې او اخالقي شخصيت د ميکياويلي سره تقريبا

 ً متاثره شوي دي او دواړه د انساني اخالقو،  د يو شان اشخاصو د فکر نه پيړۍ توپير موجود دی، دا دواړه تقريبا

  .قوانينو او قومونو په اړه يو شان تجربه او علم لري

ابن خلدون د ابن رشد فلسفه په ژور ډول مطالعه کړې وه او د خپل وخت د زياتو عقايدو د خپلولو کوښښ يې کړی وه، 

ده، يو د ابن خلدون دا نظر، چې فلسفه د ت باندې برتري حاصله مپه دوه مسائلو کې ابن خلدون ته په اګوست کو

موجوداتو علم دی، د ارسطو په شان خلک، چې استاذ يې بولي، ددې غوندې فکر نه خبر نه وه، د ابن خلدون دا نظر 

  .اګوست کومت شپږسوه کاله وروسته وړاندې کړ، په دې مسئله کې ابن خلدون د ارسطو څخه ھم مخکې دی

چې په انساني ټولنه کې قواعد او قوانين موجود دي، په دې قوانينو سره ابن خلدون ټولنيز دويم، د ابن خلدون دا قول، 

علوم په منظم صف کې داخل کړل، په دې اصولو کې ھم ابن خلدون ته په اګوست کومت باندې برتري حاصله ده، د 

لعه او تجربه يې، دويم د قوانينو ھغه په نظر ددې فلسفې اساس په دوه امورو باندې ايښودل شوی دی، يو د قومونو مطا

ادارک، کوم چې په ټولنو کې موجود وي او د عقلي تجربو او فکر په واسطه پراختيا مومي، اګوست کومت چې کله، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

تشريح کوي؛ نو، د ابن خلدون په فکر باندې ھيڅ شی نه اضافه کوي؛ ) سکونيات او حرکيات(ھم خپلې دوه نظريې 

 او علم په واسطه موږ حقائق السته راوړی شو او د عقل په واسطه عقل مالوموالی ځکه، ھغه وايې، چې د تجربې

  .شو

  

  ټولنه او کلتور

ابن خلدون انساني فطرت په ژور ډول مطالعه کړی وه او د يو نوي علم، کلتور او سائنس اساس يې ايښی وه، د ابن 

ي ټولنې د جوړولو عوامل پيداکول دي، ددې تر خلدون په نظر د کلتور څخه موخه د انساني فطرت تجزيه او د انسان

  .څنګ د تاريخ د بيروني واقعاتو څخه داخلي واقعات څيړل دي او سپړل دي

تاريخ او د کلتور علم د يو حقيقت د دوه اړخونو د مطالعې نوم دی، تاريخ بيروني واقعات مالوموي؛ خو، د کلتور علم 

 چې د تاريخ نه وروسته د کلتور علم راځي، ابن خلدون په دې اړه څو د دغو واقعاتو عوامل تشريح کوي، په دې مانا

  :شيان ذکر کړي دي

 انسان په طبيعي ډول په ډلو باندې ويشل شوی دی، يا انسان د نورو انسانانو سره يو ځای ژوند کوالی شي، انسان -١

د ) انسانان( نه کمزوری دی، موږ په يوازې ځان ھيڅ ھم نه شي کوالی؛ ځکه، ھغه په جسماني ډول د نورو حيواناتو

خپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره نورو انسانانو ته اړتيا لرو، که داسې ونکړو؛ نو، نه شو کوالی، چې د ځآن لپاره 

  .خوراک او ژوند برابر کړو

 قوت باندې  انسان او ټولنه په داخلي او بيروني ډول يو د بل سره اړيکه لري، په داخل کې انسان په خپل جسماني-٢

تکيه کوي او په بيرون کې په خپل جغرافيايې محيط يانې اب و ھوا باندې تکيه کوي او دا شيان په انسان باندې ژوره 

  .اغيزه لري

  . د انسان او ټولنې اړيکه د روحانيت سره ھم نه شليدونکې ده، يانې ھغه نړۍ، چې درک کول يې ناشوني دي-٣

  . يو خپلواک علم دی، د ابن خلدون مخکې ھيڅ شخص په دې اړه مطالعه نه ده کړېد ابن خلدون په نظر د کلتور علم

د ابن خلدون په فکر يوناني پوھانو ځکه په دې اړه مطالعه ونکړه، چې ھغو فيلسوفانو د علم په پايلو کې زياته دلچسپي 

  .ا کومه ستره موخه نه وهدرلوده؛ خو، د کلتور د علم موخه د تاريخي بياناتو اصالح ده او د ھغوی په نظر د

د ابن خلدون په نظر ددې نوي علم موضوع انساني نظم رامنځته کول دي، يانې کوم کلتوري مسائل، چې مخې ته 

پراته دي، ھغه د مختلفو ماحولونو پورې تړلي دي، ددې علم الره په منطق، دليل او ثبوت باندې والړه ده، ددې علم 

  .اناتو کې ريښتيا او دروغ جال کړل شيموخه دا ھم ده، چې په تاريخي بي

نور علوم ھم انساني نظم تر څيړنې الندې نيسي، د ھغوی اساسي روشونه د نظر الندې نيسي، دليل او ثبوت څيړي، د 

دروغو او ريښتيا تر منځ توپير مالوموي؛ خو، د کلتور برتري په دې کې ده، چې دا ټول اړخونه په يو ځل د څيړنې 

  .ټول الزمي جزونه ديالندې نيسي او 

  .ددې علم موخه د نورو علومو سره توپير لري؛ ځکه، نو بايد دا د يو خپلواک علم په توګه ومنل شي

د ابن خلدون په نظر د کلتور د علم نه مخکې نور علوم ھم موجود وه، چې د نوي ساينس سره مشابه وه، ابن خلدون د 

ن دي، چې خطابت او سياست دی، چې پيل يې په يونان کې ايښودل پنځو علومو نومونه اخيستي دي، لومړي دوه فنو

شوی وه، ددې وروسته د اسالمي علومو نوم اخلي، چې په دې کې د وړاندوينې ثبوت او د اسالمي فقھې اساسات شامل 

  .دي او اخري علم يې حکيمانه اقوال بللي دي

  .دې نه نيسيد ھغه په نظر، فن او خطابت کومه ځانګړې موضوع تر څيړنې الن
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د ابن خلدون په نظر سياست د کور يا ښار په حاالتو کې د تنظيم او ترتيب سره اړيکه لري، ابن خلدون دلته د اخالقو 

  .لحاظ ساتي، تر څو د راتلونکي نسل ساته وکړي

وي، د د سياست د علم موخه د کلتور د علم سره اختالف لري، څرنګه چې ټولنه وي، سياست يې په ھمغه ډول ترتيب

  .کلتور علم د اصالح سره اړيکه لري، ډير امکان لري، چې د دواړو موضوع يوه وي؛ خو، نظرونه يې مختلف وي

  

  د حکومت نظريه

ابن خلدون وايې، چې د حکومت سمبالوونکی ماشين يو ځل منځته نه راځي او نه په يو ځل د اقتصادي وسائلو څخه 

  .ې ورو، ورو رامنځته او درستيږيکار اخلي، سمبالوونکی ماشين او اقتصاد ي

د ابن خلدون د پرمختګ نظريه د اوسني وخت د پرمختګ او حکومت د نظريې نه بيخې بل ډول ده، ھغه وايې، چې د 

عروج او زوال د قانون له نظره ھر حکومت، ټولنه، دولت، عروج ته رسيږي، وروسته د زوال سره مخ کيږي او د 

  .د ابن خلدون د پرمختګ نظريه د عروج او زوال يو ډول دايره تشکيلويکوم بل حکومت لخوا محکوميږي، 

ابن خلدون د عروج او زوال په فلسفه کې د حکومت او شخص تر منځ يو ډول ورته والی بيان کړی دی او ويلي يې 

زوړ والي ته دي، څرنګه، چې يو ماشوم پيداکيږي، د کوچنيتوب دوره تيروي، بيا ځوانۍ ته رسيږي او بيا د ځوانۍ نه 

رسيږي، ھمدا حال د حکومت ھم دی، کله، چې حکومت جوړ شي، پرمختګ کوي او عروج ته رسيږي، خپل شان و 

  .شوکت ښي او بيا د زوال سره مخ کيږي

  

  د حکومت پراختيا

 د ابن خلدون له نظره حکومت بايد خپله ساحه دومره پراخه کړي، چې څومره د ھغې ساحې نظم ساتلی شي، قوت بايد

تقسيم نه شي، حکومت د محدودې ساحې لرونکی وي، ھر حکومت بايد په خپل الس الندې سيمو کې فوځ، چارواکي 

او مالزمين ځای په ځای کړي، په دې سره حکومت قوي کيږي، که چيرته دوی د ھيواد ډيرو ليرو سيمو ته وليږل 

 مخ شي او دښمن به په اسانۍ سره شي؛ نو د حکومت قوت به تقسيم شي او مرکزي حکومت به د کمزورۍ سره

وکوالی شي، چې دا ھيواد الندې کړي، ددې لپاره ضروري ده، چې د حکومت د ساحې د پراختيا پر ځای مرکز کې 

حاالت قوي کړای شي؛ ځکه، چې مرکز د حکومت لپاره د زړه مثال لري، که چيرته مرکز قوي وي؛ نو، ټول 

حکومت به ورسره ) مرکزي او غيرمرکزي(ي؛ نو، ټول حکومت حکومت ورسره قوي وي، که مرکز کمزوری و

کمزوری وي، په کوم ځای کې چې د حکومت زيات چارواکي موجود وي، ھلته د بريا ساحه ډير پراخه وي، ابن 

خلدون د لومړنيو اسالمي حکومتونو مثال ورکړی دی، ھغه وايې، چې مسلمانانو په لومړي سر کې زياتې سيمې 

 يې پراخه کړه؛ خو، کله چې ددې نيول شويو سيمو د اداره کولو لپاره زيات چارواکي وليږل شول؛ ونيولې او ساحه

  .نو، مرکزي حکومت کمزوری شو

ابن خلدون د قوي او مستحکم حکومت نظريه وړاندې کړې ده، کله، چې په يوه قوم کې د عصبيت جذبه قوي شي؛ نو، 

 ځينو کسانو په ابن خلدون باندې نيوکه کړې ده، چې د ميکياويلي په شان د دا قوم د حکومت د پراختيا لپاره اقدام کوي،

استعمار مالتړی وه؛ خو، په حقيقت کې د دواړو د نظريو تر منځ د ځمکې او اسمان ھومره توپير ليدل کيږي، د 

ه کيدو پايله ګڼلې ميکياويلي استعمار په جبر او مکر باندې والړ وه؛ خو، ابن خلدون د عصبيت جذبه د قوت د رامنځت

  .وه

ميکياويلي خپلو واکمنو ته مشوره ورکوي، چې په جبر، فريب او دھوکې سره دې په نورو ھيوادونو باندې قبضه 

وکړي؛ مګر، ابن خلدون تاريخ په علمي انداز سره مطالعه کړی، پايلې يې ترې راويستي او بيا يې ويلي دي، چې په 
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ابن خلدون د حکومت پراختيا د قومي عصبيت پايله بولي، په دې لحاظ د نيوکه کومو حاالتو کې دې ترې ګټه واخلي، 

  .کوونکو دا تور بيخي ناسم دی، چې ابن خلدون د استعمار مالتړی وه

  

  د حکومت ډولونه

ابن خلدون وايې، چې د انساني پرمختګ او د ھغوی تر منځ د ګډ کار کولو لپاره د حکومت موجوديت ډير اړين دی، 

ت د سولې او امنيت، د قوت او د عامو خلکو د خوشالولو لپاره د سياسي قوانينو موجوديت ډير مھم دی، تر په حکوم

څو د واکمنو په شمول ټول خلک د حکومت پر ضد کومه خالف ورزي ونه کړي، که کوم واکمن د سياسي قوانينو په 

  .نافذلو کې ناکام شو؛ نو، ھغه نه شي کوالی، چې حکومت کنترول کړي

  .ابن خلدون درې ډوله حکومتونه او موخې بيان کړي دي

  )ملوکيت( عقلي سياست -١

  سياست) ښاري( مديني -٢

   ديني سياست يا خالفت-٣

  : عقلي سياست-١

  . که چيرته پوه خلک سياسي قوانين وضع کړي؛ نو دا عقلي سياست يا ملوکيت دی

په عمومي ډول د عامو خلکو د فالح او بھبود لپاره د عقلي سياست دوه نور ډوله ھم شته، لومړی ھغه حکومت چې 

  .کار کوي او په خصوصي ډول د پاچا د ګټو او حاکميت د ټينګولو لپاره کار کوي

دويم ھغه ډول حکومت دی، چې په زور او جبر سره د پاچا د حاکميت د ټينګولو لپاره کوښښ کوي، د عامو خلکو 

ابن خلدون په دې ډول حکومتونو کې ټول اسالمي او غير اسالمي فالح او بھبود په کې په دويم قدم کې وي، 

حکومتونه شاملوي؛ خو، په دې دواړو کې يو توپير ته اشاره کوي، چې مسلمان واکمن د شرعي قوانينو له الرې داسې 

  .ت جوړويمحکومت جوړوي او غير مسلمان واکمن د وضعي قوانينو له الرې داسې حکو

  : مديني سياست- ٢ 

د فيلسوفانو خيالي حکومت وي، لکه څرنګه، چې يوناني مفکر افالطون په خپل کتاب ) فاضله مدينه( حکومت دا ډول

  .کې د يو فلسفي پاچا او حکومت نظريه وړاندې کړې ده) جمھوريت(

د خپل ځان داسې اصالح کړي، چې دولتي چارواکو ته ھيڅ اړتيا پيښه نه ددې نظريې مطابق، د ټولنې ھر وګړی باي

  .شي

  .د فاضلې مدينې رامنځته کيدل، د امکان نه لږ څه ليرې ښکاري، په دې باندې تقريبا ټولو فيلسوفانو خبرې کړي دي

م حاکم اړتيا ورته پيدا نه د ابن خلدون دليل دادی، چې يو انساني ټولنه بايد په اخالقي لحاظ دومره لوړه شي، چې د کو

  .شي

  ديني سياست يا خالفت -٣

هللا تعالی چې کوم قوانين د خپلو پيغمبرانو عليھم السالم په واسطه نړۍ ته راليږلي دي، که چيرته حکومت د ھغو 

  .قوانينو مطابق اداره شي؛ نو، داسې حکومت ته ديني حکومت يا خالفت وايې

ړي دي، په ھغوی کې عبادات، احکام او د حکومت کولو قوانين شامل دي، د پيغمبرانو چې څومره شريعتونه راو

  .داسې قوانينو موخه د خدای ج په مخلوق باندې د خدای ج د قانون تطبيقول دي

  .په دې حالت کې که کوم پاچا جبر او ظلم کوي؛ نو، ھغه د خدای تعالی نافرماني کوي
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چې حکومت د دين ساتنه کوي، په دې ډول حکومت کې وګړي، د خالفت د حکومت ھغه ډول سيستم دی، په کوم کې 

  .يو بل سره په مينه او سوله کې ژوند کوي

  

  د معاشاتو سرچينې

په تمدني ژوند کې زياتره برخه د انسان د عمل پايله وي، د کوچيانو لپاره، چې په طبيعي ډول څه ضروري وي، ھغه 

ور څه د السته راوړلو لپاره خواري نه کوي؛ ځکه، خو ارسطو وايې، اخلي او نور ځان ته تکليف نه ورکوي، يانې د ن

خپل ژوند په ښکار او لوټ مار باندې تيروي او دوی داسې متواتر کار نه کوي، چې د ھغوی ) کوچيان(چې دغه قوم 

د ھغو د ژوند فعل وي، په داسې حال کې، چې متمدنه خلک لومړی د توليد د طبيعي سرچينو نه ګټه اخلي، بيا چې 

څخه څه السته راوړي، ھغه په داسې شکل جوړوي، چې د ھغوی د ضرورتونو لپاره مناسب وي، موږ بايد لومړی په 

  .ژوند کې استعماليږي) ښاري(ھغو سرچينو باندې وغږيږو، چې په متمدن 

دواړو يو بل ته ارسطو او ابن خلدون دواړو انسانانو ته دا حق ورکړی دی، چې د طبيعي سرچينو څخه ګټه واخلي او 

ورته داليل وړاندې کړي دي، البته يو توپير په کې شته دی، ھغه دا چې د ارسطو دليل ډير فلسفي دی او د ابن خلدون 

او د ابن خلدون له نظره خدای ج ځمکه او د ځمکې ) طبيعت(دليل زيات ديني اړخ لري، د ارسطو له نظره قدرت 

  .او قران کريم ددې سربيره د لمر، سپوږمۍ او ستورو يادونه ھم کړې دیخزانې د انسان د ګټې لپاره پيداکړي دي 

ارسطو وايې، چې د غذا د السته راوړلو دا طريقه مخلوق ته د قدرت له خوار ورکول شوې ده او پيل يې د ھغه وخت 

ه، چې نباتات د نه شوی، د کله نه چې مخلوق پيدا شوی او تر څو پورې چې قوي کيږي، زموږ لپاره دا عقيده درسته د

حيواناتو او حيوانات د انسانانو لپاره پيدا کړی شوي دي، په دې حيواناتو کې، چې کوم ساتل کيږي، دا د انسان د 

دي، ددې څخه په لباس جوړولو او ) وحشي(خدمت او غذا لپاره ځآنګړي شوي دي؛ خو، د حيواناتو زياتره يې ځنګلي 

 شي، که چيرته قدرت کوم شی بې ھدفه او بې کاره نه وي پيداکړی؛ نو دا نورو ځايونو کې زيات کار اخيستل کيدای

  :ممکنه ده، چې دا ټول يې د انسان د ګټې لپارې پيداکړي وي او ابن خلدون وايې

په زياتره اياتونو کې انسان ) قران کريم(خدای ج د نړۍ ټول شيان د انسان لپاره پيداکړي دي، خدای ج د خپل کتاب 

 بيان کړی دی، نړۍ او د نړۍ ټول شيان د انسان په واک کې دي؛ ځکه، خدای تعالی انسان په ځمکه ته خپل احسان

: کې خپل خليفه ګرځولی دی، په مسلمانانو کې يوازې ابوالعالء معری انسان مخاطب کړی او داسې يې ورته ويلي دي

يوازې په حيوان باندې ) انسانه(نه دي، ته د ھغه څه په اړه چې ته فکر کوې، ستا لپاره حالل دي، په حقيقت کې ستا 

ظلم او زور زياتی کوې او خپل حکومت جوړوې، ای انسانه ته په دې فکر يې، چې د شاتو مچی شات ددې لپاره جوړ 

کړي، چې ته يې خرڅ کړې يا يې چا ته ھديه ورکړې، په داسې حال کې چې مچی ټول تکليف او مشقت د ځآن لپاره 

پورې، چې انسان د نړۍ مشر وي، څنګه چې يې خوښه وي، ګټه ترې اخيستالی شي، په دې تر څو . تير کړی دی

شرط، چې د خپل ورور ګټو ته به زيان نه رسوي، ھغه ددې مقصد لپاره کوالی شي، چې د ټولو وسائلو او روا الرو 

يوازې ځنګلي سړی کار څخه کار واخلي، ددې لپاره دوه الرې دي، يو قدرتي او بله اصالحي، د لومړی الرې څخه 

  .اخيستلی شي او دا د تمدن نه السته نه راځي

ارسطو او ابن خلدون دواړه په دې نظر دي، چې انسان د طبيعت نه د ګټې اخيستلو حق لري؛ خو، د اساسي اصولو په 

ينې خلک تطبيق کې د دواړو تر منځ اختالف موجود دی، ارسطو غالمي رامنځته کوي او روا يې ګڼي او وايې، چې ځ

غالمه (د ازاد ژوند او ځينې خلک د غالمۍ د ژوند لپاره پيدا شوي دي، په دې اساس لومړی ډله حق لري، چې دويمه 

  .يې خدمت وکړي) ډله
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ابن خلدون غالمي نه مني، ھغه په خپلو دالئلو سره دا واضح کړې ده، چې انسان د غالمۍ لپاره نه دی، ھغه وايې، 

ی دی او په ټولنه کې د انصاف او پرمختګ لپاره دا اړينه ده، چې په ټولنه کې ازادي او د انسان فطرتا ازاد پيداشو

رامنځته شي او دا ھغه برتري ده، کومه چې خدای تعالی انسان ته ورکړې ده او انسان يې په ) برتري(بشريت احترام 

  .ځمکه باندې خپل خليفه او نائب ګرځولی دی

وافق نه دي، ارسطو جګړه د کسب په قدرتي سرچينو کې شميري؛ خو، ابن خلدون د جګړې په مسئله کې ھم دواړه م

جګړه په سرچينو کې نه حسابوي او ددې سبب ھم ھماغه دی يانې خدای تعالی ځينې خلک د حکومت او ځينې نور يې 

  . پرمختللی دید فرمانبردارۍ لپاره نه دي پيداکړي او حقيقت دادی، چې د ابن خلدون فکر د ارسطو د فکر نه ډير

د کسب د سرچينو او د انسان د کوچيتوب او ښاري ژوند تر منځ ژوره اړيکه شته، دغه سرچينې په کوچيانه ژوند کې 

ډير محدودې وي؛ خو، په ښاري ژوند کې زياتې وي، په دې معامله کې ښاري ژوند ته يوه ځانګړتيا ور په برخه ده، 

  .کار اخلي او خپله پرمختګ ھم ورکويچې انسان يې په خپله پيداکوي، خپله ترې 

د ابن خلدون له نظره د کسب لومړنی سرچينه زراعت دی او دا يو داسې مسلک دی، چې يوه قبيله په کې تر ھغه 

وخته بوخته وي، تر څو چې په خپل ځای کې موجوده وي، دا د انسان پخوانی او لومړنی کار ھم دی؛ ځکه، دا د 

  .وامو کې مشھوره ده، چې زراعت د ادم عليه السالم مسلک وهفطرت سره ډير نږدې دی، په ع

ابن خلدون وايې، چې ددې لپاره د علم او قوت اړتيا نشته، البته ابن خلدون د علومو په ترتيب کې د زراعت ذکر ھم 

 وايې، څرنګه چې دا د کروندګرو د امدن ذريعه ده، ھمدارنګه د حکومت د امدن ذريعه ھم ده او ابن خلدون. کړی دی

  .حکومت ته په کار دي، چې د خپلو بزګرانو او دھقانانو حوصله افزايي او کومک ورسره وکړي

خو، زراعت د زراعت کارو د ذلت سبب ھم کيدای شي، دا يې جنګې وړتيا ته زيان رسوي، ابن خلدون دا روايت نقل 

دونکي سره يوې وليده؛ نو ورته ويې ويل، کړی دی، چې يوه ورځ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د مدينې د يوه اوسي

چې دا د کوم قوم کور ته ورغی، ھلته به خامخا ذلت رامنځته شي، ھغه ددې حديث تفسير داسې کړی دی، چې بزګر 

دې په ټيکس ورکولو باندې مجبور کړای شي؛ خو، دا چې دا حديث به څومره صحيح وي، ابن خلدون په دې اړه څه 

  .نه دي ويلي

 په سوداګرۍ باندې ژور بحث نه دی کړی او د ابن خلدون تاريخ ھغه په تفصيل سره نه څيړي، لکه څنګه، ابن خلدون

چې مونتيسکو څيړلی دی، ددې وجه داده، چې ابن خلدون د سوداګرۍ د تاريخ نه په درست ډول خبر نه وه، د ابن 

، په نوي دور کې، چې سوداګرۍ خلدون په وخت کې په ښارونو کې د سوداګرۍ ھماغه پخوانی شکل موجود وه

څومره پراختيا پيدا کړې ده، په ھغه وخت کې يې دومره پراختيا او پرمختګ نه وه کړی، ابن خلدون د سوداګرۍ د 

شرکتونو نه ھم خبر نه وه، لکه څنګه، چې تاريخ وايې، په اسالمي نړۍ کې سوداګريزې ډلې او شرکتونه موجود نه 

  .ت کې قرار لريوه او اوس ھم په لومړني حال

ابن خلدون بيا ھم، دا نظريه وړاندې کړې، چې د سوداګرۍ لومړنی شکل د ضروري سامانونو تبادله وه او په نغدو 

باندې راکړه ورکړه وروسته رامنځته شوې ده، په اسالمي نړۍ کې د سکو موجوديت موږ ته ددې تاريخ روښانه 

کو رواجول د ايرانيانو او يونانيانو څخه زده کړل او اسالمي ھيوادو کوي، ابن خلدون ريښتيا وايې، چې مسلمانانو د س

ته يې راوړې او دا ھغه وخت، کله چې په لومړی ھجري پيړۍ کې مسلمانان د يوناني او ايراني تمدنونو سره اشنا 

، چې د شول او په دې وخت کې د نغدو راکړه ورکړه پيل شوه، ابن خلدون وايې، تجارت يوازې ددې لپاره نه دی

  .ژوند ضرورتونه ترې پوره کړو، بلکه تجارت ددې لپاره ھم دی، چې دولت او پيسې پرې وګټو

د ( په دې وخت کې سوداګري يو فن ګرځي، ابن خلدون د سوداګرو نه د تجارت يو تعريف داسې رانقل کړی دی، چې 

، ابن خلدون سوداګرو ته ) وپلورېسوداګرۍ د فن مانا داده، چې يو شی په لږ قيمت واخلې او په زيات قيمت يې
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مشوره ورکوي، چې دوی بايد ښارونو ته ھغه سامان االت راوړي، چې په عام ډول خلک ورته ډيره اړتيا لري او د 

خلکو لپاره ګټور وي او په کوچينو ښارونو کې ھم ھغه سامان وپلوري، چې ھلته ورته اړتيا ډيره وي، يو پوه سوداګر 

 چې د خپل سامان د خرڅولو لپاره ښه وخت پيدا او انتخاب کړي، ھڅې نه چې سوداګر خپل بايد بازار ته وګوري،

  .ځان تباه نه کړي

ابن خلدون وايې، چې سوداګري په دوه ډوله ده، يو ھغه ډول سوداګري ده، چې سوداګر يې د ھيواد دننه کوي او دويم 

لدون وايې، سوداګر چې کوم شيان د ليرو ھيوادو نه ډول سوداګري ھغه ده، چې سوداګر يې د ھيواد دننه کوي، ابن خ

راوړي، د ھغو قيمتونه د ښار د قيمتونو نه لوړ وي؛ ځکه، چې سوداګر د سامان اصلي قيمت په خپل سفر باندې 

مصرفوي او د خپلې خوارۍ او تکليف لپاره يې ھم ګران پلوري، ھغه ددې لپاره د سوډان او مراکش مثال ورکوي، 

ې د سوډان نه مراکش يا د مراکش نه سوډان ته ځي، دا مالونه نسبت ځايې مالونو او سامان االتو ته ګران کوم مالونه چ

  .وي

ابن خلدون او مونتيسکو دواړه په دې نظر دي، چې سوداګري اخالق خرابوي او ھم سوداګري حرص زياتوي او 

، چې په اکثره ځايونو کې اخالق او سوداګر مجبوروي، چې د چل او دھوکې څخه کار واخلي، په داسې حال کې

مذھب ددې کار اجازه نه ورکوي، ابن خلدون او مونتيسکو دواړه په دې نظر دي، چې په سوداګرۍ کې بايد د نرمو 

  .اخالقو نه کار واخيستل شي

ر په اړه ابن خلدون احتکار بد ګڼلی دی؛ ځکه، چې دا د سوداګرو او اخيستونکو دواړه لپاره زيان رسوي، ھغه د سوداګ

وايې، چې سوداګر ته په دې ګټه کې ھيڅ ګټه او برکت نه وي او دا په مادي ژوند کې په روح باندې يو ناوړه اغيز 

  .پريباسي

دي، ځينې يې په ) ھنرونه(د معاش د السته راوړلو دريمه سرچينه صنعت دی او ددې څخه مطلب څو مختلف فنون 

؛ )مسلک(جوړولو فن ) جامو( ځينې اړتياوې پوره کوي، مثال، د کاليو کوچي ژوند کې ھم ليدل کيږي؛ ځکه، چې ھغه

  .خو، ځينې کارونه بيا په متمدن ژوند کې ليدل کيږي، کوم چې د ھمدې ډول ژوند پايله ده

څنګه، چې تمدن پرمختګ کوي، نوې، نوې اړتياوې پيداکوي او ددې اړتياوو د پوره کولو لپاره مختلف کارونه 

غه کارونه، چې په ښارونو کې مشھور دي، ابن خلدون ھغه يو، يو شميرلي دي او په بشپړ ډول سره رامنځته کيږي، ھ

يې ھغه څيړلي دي، ھغه چې کوم شيان څيړلي دي، ځينې يې داسې څيړلي دي، چې د مؤرخينو لپاره ډير ګټور دي؛ 

  .خو، د ھر يوه تحليلول به لږ ستونزمن وي

  نوربيا


