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  ملک اشفاق: ليکوال
 زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  نومبر٢٠

  د ابن خلدون ژوند، اند او فلسفه

٩  

  د امامت يا خالفت شرائط

  .ره ځينې شرائط وړاندې کړي دي، چې په الندې ډول ترې ياونه کووابن خلدون ھم د الماوردي په شان د خالفت لپا

 علم ـ خليفه بايد په شرعي احکامو باندې پوه وي او بايد چې اجتھادي درجې ته ھم رسيدلی وي، تر څو د شرعي -١

ھر لحاظ د کمال احکامو په رڼا کې د مسائلو حل راوباسي او چاته يې د رجوع کولو اړتيا پيښه نه شي او خليفه بايد په 

  .درجې ته رسيدلی وي

 عدالت ـ امامت يو ديني منصب دی او داسې يوه چوکۍ ده، چې عدالت په کې ضروري دی، خليفه بايد داسې يو -٢

  .کار ونکړي، چې د ھغه شخصيت ته پرې صدمه ورسيږي

يد د الرښوونې وړتيا ولري، په  کفالت ـ امام بايد د شرعي حدودو د پلي کولو اھليت ولري، په جھاد او جګړه کې با-٣

خليفه کې بايد دومره لياقت موجود وي، چې نور خلک جګړې ته چمتو کړي، شرعي حدود نافذ کړي، د سياست سره 

  .اشنا وي، تر څو د دين او دنيا ساتنه وکړي او د ھيواد بشپړتيا ته کوم خطر پيښ نه شي

 اعضاء بايد جوړ وي، تر څو خپله دنده په درست ډول سرته  د حواسو او اعضاوو روغوالی ـ د امام ټول حواس او-۴

ورسوي، د بيلګې په ډول ھغه ليونی نه وي، ګونګ نه وي، ګوډ، شل او شوټ نه وي، که د امام په جسم کې کوم 

  .نقص پيدا شو، چې ھغه نه شو کوالی، خپله وظيفه په درست ډول سرته ورسوي؛ نو، د ھغه امامت بايد مقيد نه وي

يشي نسب ـ په دې شرط کې اختالف موجود دی، د قاضي ابوبکر باقالني قول دی، چې د خليفه لپاره دا کوم  قر-۵

ضروري شرط نه دی؛ خو، په سقيفه کې په دې مسئلې باندې اجماع شوې؛ ځکه، کله چې انصارو د سعد بن عباده 

دليل ) خليفه ياامام بايد قريش وي( ، چې سره بيعت کول غوښتل؛ نو، قريشو د پيغمبر عليه السالم په دې قول باندې

  .د خليفه په توګه قبول کړ) ابوبکر رض(ونيوه او انصارو ھغه 

دغه شرط ھغه وخت د منلو وړ وه، کله چې په عربي قبائلو کې قريشو ته شرف حاصل وه او خلکو د قريشو مشري 

کولو او د احکامو د پلي کولو لپاره ډير منلې وه؛ ځکه، ھغوی قومي عصبيت درلوده او دا عصبيت د خالفت د قوي 

ده؛ ځکه، ھمدا د حکومت د ) وړتيا(ضروري وه، په دې ډول ھغه د ھغه وخت مصلحت وه، اصلي شرط کفايت 

استحکام او امنيت لپاره مھم دی، د سلطنت د پراختيا سره قريشي عصبيت له منځه والړ، بيا دا خبره رامنځته شوه، 

ير قريشي ته ورکړل شي، چې شاته قوي عصبيت ولري، تر څو خالفت په درست ډول چې خالفت بايد داسې يو غ
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اداره کړای شي، کله چې قاضي ابوبکر باقالني د قريشيت د شرط نه انکار وکړ؛ نو، په ھغه وخت کې په عربو باندې 

  .عجمي خلفاء غالب شوي وه او عربي عصبيت کمزوری شوی وه

 

  ولي عھد ټاکل

 امت ولي او امين ھم بولي، ابن خلدون خليفه ته د ځان نه وروسته د ځای ناستي د ټاکلو حق ھم ابن خلدون خليفه د

باندې داسې اعتماد کوي، لکه څرنګه چې يې په خليفه باندې کړی ) ځای ناستي(ورکړی دی، امت به په ولي عھد 

وسته ځای ناستی ټاکلی شي؛ ځکه، وي، په شريعت کې د امت په اجماع سره دا خبره ثابته ده، چې خليفه د ځانه ور

خپل ځای ناستی مقرر کړی وه، حضرت ) رض(د صحابه وو په مجمع کې حضرت عمر ) رض(حضرت ابوبکر 

د خپل ځای ناستي توب مسئله شپږو عشره مبشروو صحابه وو ته سپارلې وه، ھغوی ته يې واک ورکړی ) رض(عمر 

 ديني لحاظ سره وټاکه، اوس که چيرې کوم خليفه خپل زوی يا وه، چې امام وټاکي، په دې وخت کې ھغوی خليفه په

خپل زوی يزيد د کورني ) رض(ورور خپل ځای ناستی وټاکي؛ نو، بايد بد ګماني پرې ونه کړل شي، امير معاويه 

  .عصبيت په وجه خليفه ټاکلی وه، که ھغه دا کار نه وه کړی؛ نو، کورني عصبيت مشکالت پيداکول

 

  وجوديتد دوه خالفتونو م

ټول مسلمان مفکرين په دې خبره باندې متفق دي، چې په اسالمي نړۍ په يوه وخت کې بايد يو خليفه موجود وي، که 

دويم شخص د خالفت دعوی وکړي؛ نو، ھغه باغي او واجب القتل دی؛ خو، ابن خلدون لومړنی مفکر دی، چې د 

موجوديت يې روا ګرځولی ) يا خليفه ګانو(دوه خالفتونو اسالمي نړۍ پراخوالي او تنظيم چارو ته په کتو سره يې د 

دی، لکه څرنګه چې عباسي خالفت عرب او ځينې مرکزي سيمې اداره کولې؛ خو، په مقابل کې يې په ھسپانيه کې د 

بنو اميه سلطنت ھم موجود وه، د خالفت اساسي دنده په خپلو حدودو کې بشپړ امنيت، سوله او انصاف حاکمول دي، 

رته يو خليفه د خپل سلطنت په حدودو کې خپله دنده په درست ډول سرته نه شي رسوالی؛ نو، دويم خليفه حق که چي

  .لري، چې د امن او سولې لپاره کار وکړي

 

  يو نمونه يې حکومت

ابن خلدون د حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم او د خلفای راشدينو مبارک دور د حکومت کولو يوه بيلګه ګڼي او د 

يانې د نړۍ لپاره يې د حکومت يوه . (يغمبر عليه السالم او د خلفای راشدينو خالفت يو ځآنګړی او جال حکومت ګڼيپ

ځکه په دې وخت کې د حکومت کولو ټول اھداف پوره شوي وه، د ھيچا سره بې انصافي ونه شوه، د ). نمونه ګڼي

اوامر په درست ډول پلي شوي وه، واکمنو په خپلو خلکو د ژوند ټولې اړتياوې پوره شوې وې، د خدای تعالی ټول 

مخلصانه کوښښونو سره د خلکو ټولې دنياوې اړتياوې او اخروي غوښتنې پوره کړې وې، ددې بيلګه تر اوسه پورې 

د بشريت په تاريخ کې نه ده وړاندې شوې، د ھغوی د وخت حکومت داسې يوه نمونه ده، که انسان پرې عمل وکړي؛ 

ه به رامنځته شي، چې ټولې اړتياوې به يې په اسانۍ سره پوره شي، د نفرت، کينې او حسد ټولې وريځې نو، داسې ټولن

به له منځه والړې شي، د يو بل سره به د ورور ولۍ او مينې جذبې پيداشي، انسان به د انسانيت لوړ مقام ته ورسيږي، 

 پراختيا واک په خپل الس کې واخلي، تر څو د غوښتل، چې ټول اختيارات او د خالفت د ټولې) رض(امير معاويه 

د ) رض(ھغه څخه پخوا رامنځته شوی قوي خالفت يې له السه ونه وځي، د قوي قوت په موجوديت سره امير معاويه 

خالفت طرف بدل کړ او خپل زوی يزيد يې خليفه وټاکه، چې په دې کار سره د بنو اميه وو په اھل حل و عقد کې 

  . شولاختالفات رامنځته
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ابن خلدون د خالفت نه ملوکيت ته د سفر تشريح کړٻده او ھغه يې سياسي مصلحت بللی دی او ددې لپاره يې پر 

سې حال کې، چې عصبيت يوازې د ايمان او مذھبي اعتقاداتو له الرې سرايت عصبيت باندې زور اچولی دی، په دا

کوي، د ابن خلدون په نظر د شريعت پر ځای عصبيت خالفت ساتلی دی، په ھغه وخت کې خالفت يوازې د يو 

غه سيوري په شکل باندې پاتی شوی وه، ابن خلدون د خلفای راشدينو حکومت د يوې نمونې په توګه وړاندې کوي، ھ

باندې تاکيد کوي، چې د ھغو اخالقو خيال دې وساتي، کوم چې د يوه شرعي ) اوسنيو واکمنو(په اوسنيو سلطنتونو 

  .حکومت لپاره اړين دي

 

  د قانون تصور

    ابن خلدون وايې، چې د انسانانو د يوې ډلې لپاره د قانون موجوديت ډير اړين دی، تر څو د ھغه الندې انساني 

 او د قانون پلي کول د حاکم دنده ده، دغه قانون شرعي قانون ھم کيدای شي، چې په پلي کولو سره چارې اصالح شي

يې انسان ته ثواب ورکول کيږي او ھغه انسان چې ددې قانون پر ضد عمل کوي، ھغه ګناھګار دی او د سزا مستحق 

 ټول احکام شامل دي، مسلمانانو ته د دی، په قوانينو کې بايد د عام او خاصو دواړو خيال وساتل شي او په دې کې

ځانګړي قانون جوړولو اړتيا نشته، ابن خلدون د طاھر بن الحسين د ھغه ليک حواله ورکوي، کوم چې يې خپل زوی 

مون الرشيد واکمن مقرر کړی وه، په دې ليک کې طاھر خپل أعبدهللا بن طاھر ته ليکلی دی، دغه شخص خليفه م

د پلي کولو الرښوونه کوي، ورته وايې، په قران کريم کې چې د کومو حاللو او حرامو زوی ته د شريعت د احکامو 

ذکر شوی دی، دھغه څخه بايد ھيڅ انحراف ونه کړي، نبوي حديث بايد له ياده ونه باسي، د خدای تعالی د رضا لپاره 

ۍ سره سرته رسوه، د پيغمبر عليه بايد قران کريم تالوت کړي؛ ځکه، چې ستا نه پوښتنه کيږي، خپله دنده په ايماندار

  .السالم سنت خپل شعار وګرځوه، د ژمنې پابندي کوه او د دروغجنو او چغل خورو خلکو نه ځان ساته

ابن خلدون د امت په فقھي مکتبونو حنفي، شافعي، مالکي او حنبلي باندې خبرې کړي دي، د شيعه ګانو فقه چې په 

  . د قران او سنتو په رڼا کې وضع شوي ديجعفريه فقه باندې استواره ده، دا ټول

ابن خلدون ليکلي، چې قانون د انسانانو لخوا ھم جوړيدای شي، البته دغه قانون د انسانانو د مادي خوشالۍ لپاره 

جوړيږي، ددې قانون له مخې زياتره دنياوي ګټې په نظر کې نيول کيږي، ابن خلدون د عوامو غوندې واکمن ھم 

  .ون بايد مراعت کړيمجبور کړي، چې قان

ابن خلدون ليکلي، چې د مسلمانانو زياتره خلک د پنځو فقھي مدرسو پورې تړلي دي؛ نو، بايد قانون د ھغه ځای د 

  .خلکو مطابق جوړ کړل شي او د قوانينو مأخذ بايد فقھي مدرسې وي

  

  د حکومت داخلي نظام

ت وي او دا د پاچا ذمه واري ده، چې د خدای تعالی د ابن خلدون ليکي، چې د پاچا په اوږو باندې ډير ستر بوج پرو

مخلوق ساتنه بايد د دښمنانو څخه وکړي، منصفانه احکام بايد پلي کړي، يو بل بايد ظلم او زياتوالي څخه وساتي، د 

خلکو مالونه بايد د نورو د السو څخه وساتي او د ھغوی تر منځ بايد انصاف رامنځته کړي، د خلکو د اقتصادي، 

لنيزو او مذھبي کارونو څارنه بايد وکړي او داسې ستونزه رامنځته نه کړي، چې د ھغوی په کارونو کې خنډ واقع ټو

شي او په تکليف يې کړي، دې موخې ته د رسيدو لپاره پاچا پوھو او الئقو اشخاصو ته اړتيا لري، که کومک کوونکی 

  .، دا د پاچا سره ډيره مرسته کوييا کوم پخوانی حکومتي شخص وي؛ نو) رشته دار(د ھغه خپل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

پاچا د خلکو مرستې ته اړتيا لري، کله، تورې، کله قلم او کله ھم رايې ته اړتيا لري، پاچا په ځانګړي توګه ھغو خلکو 

ته ډيره اړتيا لري، چې په حکومتي کارونو کې د ھغه الس نيوی وکړي او دا اشخاص بايد باوري اشخاص وي، کله، 

  .شخص د زياتو کارونو وړتيا لري او کله د نورو خلکو نه مرسته غواړيداسې وي، چې يو 

کې څلور دندې ډيرې مھمې دي او په دې څلورو کې تر ټولو مھمه دنده د ) حکومت(ابن خلدون وايې، چې په سلطنت 

يانو ته ليکونه او وزير دنده وي، ھغه د سلطنت ټول بار په خپلو اوږو باندې اخلي، دويمه مھمه دنده د کاتب ده، چې وال

مراسالت ليږي، والي په يوه يا زياتو واليتونو باندې مقرريږي، دغه والي د خپل واليت مشر وي او د ټولو واليتي 

چارو مشري کوي، خليفه يا واکمن ھغه له دندې ګوښه کوالی ھم شي، والي په خپل واليت کې ھغه ذمه واري لري، 

  .مرکزي حکومت د فرمانونو مطابق د واليت چارې سمبالويکومه چې واکمن يې لري، دغه واليان د 

دنده ده، دغه شخص د خراج د راتلو او مصارفو معامالت سرته ) صاحب المال و الجيا(دريمه دنده د ماليې د وزير 

رسوي او ريکارډ يې د ځان سره ساتي، څلورمه مھمه دنده د حاجب دنده ده، دغه شخص د پاچا د زړه د ارام لپاره 

  .ر کويکا

دغه پورته ذکر شوې څلور دندې د نورو نه ډيرې لوړې دي او په دوی کې د وزير دنده يې له ټولو مھمه ده؛ ځکه، 

دغه شخص د پاچا د الس الندې ټولو کسانو څارنه کوي، د پاچا ملګری او ھمراز وي او په دولتي چارو کې شريک 

اره ځانګړی شخص ټاکل، د خراج لپاره، د خوراک او وي، سربيره پر دې نورې دندې ھم شته، مثال د سرحد لپ

، دغه اشخاص د نورو اشخاصو د الس الندې ...څښاک لپاره، د ټيکس او سکو لپاره ځينې مھم اشخاص ټاکل او نور

  .کار کوي، چې د ھغوی په پرتله دغه کوچنی دندې دي

 امام، خطيب او مؤذن وټاکي، د انصاف د پلي ابن خلدون خليفه ته وايې، چې د دين د اقامې لپاره بايد مفتي، مدرس،

ته بايد معقولې تنخواګانې ورکړي؛ ) قاضيانو(کولو لپاره بايد قاضيان وټاکي، محکمې بايد جوړې کړي او ھغوی 

ځکه، اکثره يې مالداره نه وي، خليفه په دې کار سره کوالی شي، چې عوام خوشاله کړي او د خالفت د موجوديت 

دا ده، د دين په سياسي قوت کې زياتوالی راځي؛ ځکه، مذھبي جذبه خلک نفرت او کرکې ته اساسي موخه ھم ھم

مجبوروي او بيا ددې خلکو مقابله ھيڅ قوم نه شي کوالی او ھغه حکومتونه چې د دين نه محروم دي، که په شمير کې 

 او ويلي يې دي، چې په حکومت ابن خلدون د کاتب د دندې يادونه کړې. زيات ھم وي؛ نو، دواړه سره نه برابريږي

کې کوچني کوچني سيمه ايز حکومتونه موجود وي، چې مشري يې والي کوي، والي مرکزي حکومت ته جوابده وي، 

ھغه ليکي، د حکومت مشر ته په کار دي، چې دا کسان بايد په دنده باندې وګماري، چې د ھغه ځای د حاالت په اړه 

  . خلکو سره ښه سلوک وکړي او په ښه ډول سره خپله دنده سرته رسويورته مالومات ورکړي، د ھغه ځای د

ابن خلدون د مھمو کليدي وظيفو لکه فوځي او مذھبي وظيفو په اړه په تفصيل سره خبرې کړي دي، ھغه د حکومت د 

ره بايد يوه ژبې په اړه ليکلي، چې د اسالمي حکومت د مخلتفو شعبو او د اسالمي نړۍ د يو بل سره د اړيکو ساتلو لپا

ژبه موجوده وي او ھغه ژبه بايد عربي وي او دا مشوره يې ھم ورکړې ده، چې د نورو سيمه ايزو ژبو د پرمختګ 

  .لپاره ھم بايد کار وکړل شي
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