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  ملک اشفاق: ليکوال
 زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  نومبر٢٨

  د ابن خلدون ژوند، اند او فلسفه

١١  

  د تدريس طريقه

يث پيژندل کيږي؛ خو ددې تر څنګ ھغه د ښوونې او روزنې ابن خلدون د تاريخ د فلسفې د مؤسس او د ټولنپوه په ح

  .يو ستر ماھر ھم وه، ابن خلدون د تدريس ځينې دورې يا طريقې په الندې ډول بيان کړي دي

  

   علوم بايد په تدريجي ډول زده کړل شي-١

 او ھم درس بايد لږ، ابن خلدون وايې، چې د درس د يادولو ګټوره طريقه داده، چې علوم په تدريجي ډول ياد کړل شي

لږ په ذھن کې کينول شي، دا د ښوونې تر ټول ګټوره الره ده، کومه چې د انسان روحي غوښتنو ته ځواب ويالی شي، 

په دويم قدم کې بايد په اختالفي مسائلو باندې ھم رڼا واچول شي، په دريمه مرحله کې بايد يوه پيچلې او مغلقه مسئله د 

  .دې کړل شيتشريح او توضيح سره وړان

  

   په يو وخت کې يو فن-٢

ابن خلدون په دې خبره باندې تاکيد کړی دی، چې په يو وخت کې بايد يو فن زده کړل شي، په يوه وخت کې بايد دوه 

  .علوم زده نه کړل شي

  

   د اسان نه د مشکل په طرف-٣

 کړل شي، تر څو د ماشوم ذھن ھغه د ابن خلدون په نظر، زده کوونکو ته بايد لومړی اسان او بيا سخت مسائل بيان

  .طرف ته الړ شي، نو د ماشوم ذھن به د مشکل سره بلد شي

  

   د حساب تدريس-۴

ابن خلدون د حساب په تدريس باندې ځکه تاکيد کړی دی، چې دا مضمون په ماشومانو کې درست او د فکر ښه طريقه 

سوچ وکړي، حساب په ماشومانو کې د دليل ويلو پيداکوي او ماشومانو ته صالحيت ورکوي، چې په يوه مسئله کې 

  .قوت او طاقت پيداکوي
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   د مناقشې طريقه-۵

رامنځته کول دۍ او ) بحث او مباحثې(د ابن خلدون په نظر، په علم کې د پرمختګ الره په زده کوونکو کې د مناقشې 

  .ھغوی ته بايد داسې فرصت ورکړل شي، تر څو په عملي مسائلو کې مناقشه وکړي

  

   په مورنۍ ژبه زده کړه ورکول-۶

ابن خلدون په ښوونه او روزنه يو ښه معلم پيژندل کيږي، ھغه په دې خبره تاکيد کړی دی، چې د زده کړې پيل دې په 

  .مورنۍ ژبه باندې وکړل شي؛ ځکه، په بله ژبه کې د زده کړې السته راوړل د نيمايې زده کړې سره برابره ده

  

   د ديني علومو تدريس-٧

ابن خلدون وايې، چې د قران کريم تدريس دې  په دريم منزل کې پيل شي؛ ځکه په لومړي سر کې د ماشوم ذھن بالغ 

نه وي، چې ھغه وکوالی شي، د قران کريم د ايات په مفھوم باندې په درست ډول پوه شي، اصول دين او اصول فقه 

ن او اصول فقه نه وروسته ابن خلدون د حديثو د دې، د قران کريم د زده کړې نه وروسته ورکړل شي، د اصول دي

زده کړې نوم اخيستی دی؛ ځکه په ماشومانو کې بايد د لومړي سر څخه د ايمان قوي والی پيدا شي، تر وروسته ترې 

  .ښه اشخاص جوړ شي

  

   د مجھول نه د معلوم په طرف-٨

صل دی، دا يو فطري اصل دی، چې ابن د ابن خلدون په نظر، د مجھول نه د معلوم په طرف تګ يو ښه تدريسي ا

  .خلدون وړاندې کړی دی

  

   د قران کريم ښوونه-٩

 نومي کتاب کې يې داسې ويلي، چې په اسالمي هابن خلدون د قران کريم په ښوونه باندې تاکيد کړی دی، په خپله مقدم

ی، په دې سره د ماشومانو امت کې د قران کريم ښوونه يو ديني شعار دی او په ټولو ښارونو کې پرې عمل شوی د

عقيده په قران کريم باندې قوي کيږي؛ ځکه کله چې ماشوم د قران په اساس وروزل شي؛ نو ټول علوم به د قران کريم 

  .په اساس لولي

کوچنيان په لومړي سر کې ډير ريښتيا ويونکي وي او د راتلونکي زده کړو لپاره يې اساس وي، ھر ھغه څه چې يې 

  .ل کيږي، ھغه يې د راتلونکي لپاره ريښه ويپه زړه کې کينو

  

  د ښوونکي او زده کوونکي اړيکې

ابن خلدون د زده کوونکو په اړه ويلي، چې استادان بايد د زده کوونکو سره په ھمدردی سره مخامخ شي، که زده 

  .يڅ اغيز ونکړيکوونکو ته په تشدد او جدي ډول زده کړه ورکړل شي؛ نو زده کړه به يې په زده کوونکي باندې ھ

ھغه د ماشومانو په معقول تربيت باندې تاکيد کړی دی، ھغه ددې خبرې سخت مخالف دی، چې د ماشومانو د تربيت 

  .په وخت استاد په زده کوونکو باندې تشدد کوي او د ھغوی اخالقي او عقلي شرف ته زيان رسوي

ت مشوره ورکړې ده او ھمداسې امام غزالي ھم په ابن خلدون د محمد بن ابي زيد غوندې په ماشومانو باندې د شفق

  .خپل کتاب احياء العلوم کې استادانو ته ھمدا مشوره ورکړې ده
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  د سزا ورکول طريقه

د ابن خلدون په نظر، د زده کړې په دوران کې کوچنيو ماشومانو باندې سختي او تشدد کول ډير زيان لري، د تشدد په 

ريعه دروغ ويل پيلوي، زده کوونکی مکر او فريب ذ نه بديږي، ھغوی د تشدد په کولو سره د ھغوی زړه له زده کړې

  .خپلوي، د تشدد په واسطه کورنۍ سره د ساتنې مينه يې ختميږي او په نورو باندې بوج کيږي

چارلس عساوي په خپل کتاب کې، چې د مقدمې انګليسي ژباړه يې کړې ده، ليکلي، چې د جسمي سزا ورکولو لپاره 

انو پوھانو حدود ټاکلي وه، ابن خلدون د محمد بن ابي زيد سره په دې خبره موافق دی، چې ماشوم دې په يو مسلم

وخت کې د دريو لښتو نه زيات نه وھل کيږي، د وھلو طريقه يې ھم بيان کړې، چې په الس دې ووھل شي، لښته بايد 

  .داسې نه وي، چې ھډوکی مات کړي

ه، چې زده کوونکو ته قران، حديث، قصص االنبياء او د دين د مشرانو د ژوند حاالت ابن خلدون وايې، ښه طريقه داد

  .بيان کړل شي، د استاد شخصيت بايد د زده کوونکو لپاره يوه نمونه وي

  

  د علم په السته راوړلو کې د سفر اھميت

ر ستوري لګوي، وجه يې داده، د علم د السته راوړلو لپاره د وطن پريښودل او د وخت د علماؤ سره کتل، علم ته څلو

چې انسان کله علوم، اخالق، د مذھبونو اړوند علم او نور کله د تعليم له الرې ترالسه کوي او کله يې د خبرو له الرې 

السته راوړي؛ خو ھغه څه چې د خبرو له الرې ترالسه کيږي، ھغه په پوخ ډول زده کيږي او په زړه کې ژور ځای 

  .نيسي

دانو سره نږدې وي، ھغومر يې په مھارت کې استحکام منځته راځي، ځينې زده کوونکي فکر کوي، څومره چې د استا

چې دا ھم د علومو يوه برخه ده، چې د استادانو سره ډير نږدې وي، زده کوونکي د استادانو سره په نږدې اوسيدو 

ي ته په کار دي، چې سفر وکړي، تر څو سره مسائل ښه زده کوي، د ګټو او کماالتو د ترالسه کولو لپاره يو زده کونک

  .وکړای شي) استفاده(د مختلفو استادانو نه ګټنه 

ابن خلدون وايې، چې د علم د زده کړې د ترالسه کولو لپاره سفر کول او د وتلو علماؤ سره کتل، بايد د يو الزم 

ين دی، بله اړينه خبره داده، چې د پروګرام په واسطه ترسره شي، د علم د زياتوالي او ژور کيدو لپاره سفر ډير اړ

ښوونکو شمير ھم د زده کوونکو په قابليت باندې اغيز لري؛ ځکه، نو زده کوونکو ته په کار ده، چې د خپل وخت د 

  .زياتو ښوونکو سره اړيکې ولري

 د زيات ابن خلدون وايې، چې د علم د السته راوړلو لپاره سفر کول اړين دي، د سفر په واسطه ترالسه شوی علم

وخت لپاره پاتې کيږي، د سفر په ذريعه د زده کوونکو د علم د قوت د مشاھده کولو قوت زياتيږي، نوې تجربې زده 

  .کوي او د غور او فکر عادت يې پخيږي

د ابن خلدون په وخت کې د ليرې سفر کولو نه بغير د علم السته راوړل په بشپړ ډول سرته نه رسيدل او زده کوونکو 

م د السته راوړلو لپاره سفرونه کول، په ھغه وخت کې د ھر سفري زده کوونکي لپاره په مدرسو کې د قيام او به د عل

طعام ځانګړی انتظام موجود وه، په دې کې ھيڅ شک نشته، چې انسان علوم، اخالق او فضائل د کتابونو د مطالعې له 

د علم السته راوړل او په مينه او محبت سره خبرې الرې ھم ترالسه کوالی شي؛ خو، د ښوونکو د مناقشې له الرې 

  .کول، د کتابي مطالعې نه ډير اغيزمن وي، په دې ډول په اسالمي تعليمي نظام کې سفر ستر اھميت لري
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  علوم

عالمه ابن خلدون په خپل کتاب مقدمه کې د علومو لپاره يو فصل ځانګړی کړی دی، په دې فصل کې د ھغه وخت د 

و مفھوم باندې بحث شوی دی، د عالمه دغه علوم افاقي حيثيت لري او سربيره پر دې د انسانانو علومو په غرض ا

  .لپاره ډير ګټور دي

په دې علومو کې ګټه ډيره موجوده وي، دا ټول علوم د انسانانو د روحي او مادي مسائلو د حل کولو لپاره کوښښ 

  .کوي

  .د تمدنونو په اړه ابن خلدون وايې، چې تعليمي کړنې ھغوی ته ډيره ګټه رسوي

  .ځکه، علم او تدبر د انسان ذھن، ټولنيز ژوند او روحي ژوند کې يووالی رامنځته کوي او دا د فطرت غوښتنه ھم ده

  .علم د عرفان سرچينه ده او عرفان د ژوند سرچينه ده او د دوی څخه لوړ د علم مفھوم دی

د ابن خلدون له نظره، علوم د ټولنيز او کلتوري پرمختګ ښکارندوی دي، برعکس علمي جمود د ټولنې د انتشار او 

بربادۍ سبب ګرځي، د علمي تحريک موخه د حق ترالسه کول دي، ددې علم وروستی غرض دادی، چې انکشافات او 

  .حقائق د يو نسل نه بل نسل ته انتقال شي

ھرې ډلې لپاره د ژوند او کائناتو نه د ګټې اخيستلو لپاره اړينه ده، چې د حقائقو نه ګټه واخلي، ابن خلدون وايې، چې د 

  .کنه نو د نه اخيستونکو قومونو زوال به پيل شي

ځکه؛ نو، د مذھبي، کلتوري، ساينسي او فلسفي علومو زده کړه د ټولنې د ھر وګړي لپاره ضروري ده، تر څو ټولنه د 

  .او ټولنيز پرمختګ ال ګرندی شيجمود ښکار نه شي 

  

  د علم زده کړه يو صفت دی

کله، چې يو انسان د علم د اصولو او قواعدو د اساساتو تر څنګ د يو علم جزيات زده کړي؛ نو، ھغه انسان د علم 

ماھر شي؛ خو، کله چې ھغه خپل زده کړی علم په عمل کې پلی کړي، بيا پرې پوره پوھيږي او د علم السته 

نکی په خپل علم باندې عالم شي، د علم السته راوړونکی خپل ذھني صالحيتونه او وړتياوې استعمالوي او په راوړو

  .ذکر شوي علم کې د کمال درجې ته رسيږي

د علم زده کړه او د علم بل ته ښوول يو صفت دی، په علم کې د پوره برالستيا لپاره په کار دي، چې زده کوونکي 

لو پر مناقشه او مناظره باندې تير کړي، په دې کار سره زده کوونکي په خپل علم او فن کې زيات وخت د علمي مسائ

  .ماھر کيږي

  

  د تضاد نظريه

ابن خلدون ښاري او کوچيانۍ صحرايي ژوند د يو بل سره په تضاد کې ښي، د ښارونو د اوسيدونکو مزاج، اوسيدل او 

  .روايات د کوچيانو خلک ستر توپير لري

  .اظ يې د يو نسل نه بل نسل ته د دواړو تمدونونو د ژوند علمي څيړنه کړې دهپه ھمدې لح

ھغه وايې، کله، چې کوم صحرايي قوم ښارونه ونيسي او ښاري ژوند خپل کړي؛ نو بيا په تدريجي ډول د ھغوی قوت 

  .پای ته رسيږي
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  د تصوف علم

سترو اصحابو، تابعينو او د ھغوی نه وروسته په اسالم کې د شريعي علومو څخه يو ھم تصوف دی، تصوف د سلفو د 

  .خلکو د ھدايت او حق ته د تلو الره ده

  .دې علم اساسي اصل خپله ټوله توجه عبادت ته اړول دي او د دنيا د لذتونو سره اړيکه پريکول دي

  . تاييدويځينې وايې، چې دا لفظ د صفې نه اخيستل شوی، چې د يوې جونپړې په معنا ده؛ خو، قياس دا خبره نه

  .د تصوف د علم خاوندان د علومو پيژندنه د ادراک له الرې کوي، په دې سره شک، وھم او نور له منځه ځي

  .صوفيان وايې، روح چې په بدن کې پيژندل شوی دی، دا ھغه شی دی، چې انسان ممتازوي

وی پورې تړلي دي او مجاھدې او د شريعت علم فقھاؤ او مفتيانو ته ځانګړی شوی دی، يعنې عبادات او معامالت د ھغ

  .محاسبې د صوفيانو پورې تړلي دي

ځينې صوفيان مفتيان او مدرسې مني او ځينې يې نه مني، صوفيان د وحدت نظريې ته قائل دي، د صوفيانو په ليکنو 

  .کې د قطب لفظ ھم ليدل کيږي، چې معنا يې د عرفانو خلکو مشر دی

  

  يا علمرؤد تعبيرال

  .ته شوی دی، زيات شمير علماؤ پرې کتابونه ليکلي ديدا علم ھم رامنځ

خوب او تعبير کول يې، د نن په څير په سلفو کې ھم موجود وه، د اسالم نه مخکې ھم په مختلفو قومونو او سلطنتونو 

  .کې يې موجوديت درلوده او د خوبونو تعبيرونه به يې کول

 خوب کې فالنی شی وليده؛ خو، حقيقت دادی، چې خوب د کله، چې انسان د خوبه راپاڅيږي؛ نو، وايې، چې نن مې

  .يوې نه يوې پيښې سره تړلی وي

  

  عددي علوم

حساب د عددي علومو يوه برخه ده، حساب يو علمي صنعت دی، ددې اساسي مسائل جمع، منفي، ضرب او تقسيم دي، 

 .دا ډير لوی او ګټور علم دی

ب علم زده کړل شي، ددې علم زده کړه ډيره اړينه ده؛ ځکه، په ھره پخوانيو ويلي، چې ماشومانو ته دې لومړی د حسا

معامله کې حساب ته اړتيا پيښيږي، د حساب علم په واضحو معلوماتو او منظمو داليلو باندې سمبال دی، ددې علم په 

  .زده کړې سره، په عقل کې روښنايې او په نفس کې صداقت رامنځته کيږي

وي، په ھغه باندې به صداقت او ريښتينولي غالبه وي، ھغه لپاره ريښتيا ويل د ھغه شخص چې په حساب کې ماھر 

  .عبادت شکل خپلوي

په نوم ليکل شوی وه، د حساب په اړه د ) الحصار الصغير(په ھغه وخت کې په مغرب کې د حساب په اړه ښه کتاب د 

، دا کتاب د عامو قاعدو لپاره جامع او ګټور ابن بناء مراکشي کتاب ھم د يادولو وړ او د ښو کتابونو له جملې څخه دی

  .په نوم ليکلې ده) رفع الحجاب(کتاب دی، ابن بناء ددې کتاب شرح د 

  الجبر

  .الجبر ھم د اعدادو د علم يوه څانګه ده، په دې علم کې د مجھول عدد نه معلوم عدد راويستل کيږي
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وم چې د خاص نسبت نه راويستل کيږي، دويمه عدد لومړی درجه لري؛ ځکه، په دې سره مجھول عدد تعينيږي، ک

درجه د شي ده؛ ځکه، ھر مجھول يو شی دی او جذر ھم وي، په دويمه درجه کې ضعف الزم دی، دريمه درجه د 

  .حال ده، ددې درجو نه وروسته نمبر د نورو مجھوالتو دی او ھغه دوه مضربونه دي

انو تر منځ مساوات رامنځته کوي او حلوي يې، په دې ډول د يو په الجبر کې، ھره پوښتنه د دوه يا زياتو مختلفو شي

شي د بل شي سره مقابله وي او کسرونه په درست ځای کې راوړل کيږي، کله، چې د دواړو تر منځ مساوات رامنځته 

  .شي؛ نو، پوښتنه حل شي

م دی، سربيره پر دې نورو ھم د الجبر لومړی ليکوال ابوعبدهللا خوارزمي دی، د ھغه وروسته ابو کامل شجاع بن اسال

  .دی) کتاب القرشي(د الجبر د علم اړوند کتابونه ليکلي دي، چې په ټول کې وتلی او ښه کتاب 

  

  رياضي او ھندسه

کتاب (په دې علم کې د يوناني پوه اقليدس کتاب وتلی دی، دا کتاب په عربي ژبه ھم ژباړل شوی دی، دا کتاب په 

ندې ھم مشھور دی، دا کتاب د ھندسې د علم د زده کړې لپاره ډير ګټور دی، دا کتاب څو با) کتاب ارکان(او ) االصول

کسانو ژباړلی دی، ددې کتاب يوه ژباړه ابوجعفر منصور ھم کړې ده، يوه حنين بن اسحاق ھم کړې ده، يوه ثابت بن 

  .مقره او يوه ھم يوسف بن حجاج کړې ده

  .کې يو فصل ددې لپاره ځانګړی کړی دی) تعاليم شفا(نا په خپل کتاب دا کتاب ډير اختصار شوی ھم دی، چې ابن سي

په نوم کړی دی، زيات خلکو شرحې ھم ليکلي دي، چې ھمدغه کتاب ) کتاب االقتصار(ابن الصات ھم ددې اختصار د 

  .د رياضي او ھندسې لپاره سرچينه شميرل کيږي

 رامنځته کيږي؛ ځکه، د رياضي په واسطه ترتيب، د رياضي په واسطه په عقل کې روښنايې او فکر کې استقامت

  .روښانه نظم رامنځته کيږي او د غلطيو امکان ډير نه وي

  .ددې فن يوه څانګه د کروي اشکالو پورې ځانګړې شوې ده، دويم څانګه يې د مخروطي اشکالو پورې تړلې ده

ړيدای، تر څو د رياضي او ھندسې علم يې مساحت ھم د رياضي يوه برخه ده، د انجينرۍ علم تر ھغه وخته نه شي بشپ

  .پوره نه وي ياد کړی

په دې موضوعاتو باندې يونانيانو زيات کتابونه ليکلي دي، په مسلمانانو کې ابن الھيثم په دې موضوع کې زيات 

  .کتابونه تأليف کړي دي

  

  د منطق علم

  .کې ويل کيږيد منطق علم داسې علم دی، چې د ماھيت د ترالسه کولو لپاره داليل په 

  . د حسونو ادراک په ټول حيواناتو کې مشترک دی، که ھغه ناطق وي که غير ناطقاصالً 

 ترتيب او په فصلونو باندې يې وويشل او دغه په يونان کې ارسطو د منطق د علم مسائل ښه وڅيړل او منطقي مسائل

  .فن يې د حکمت د علم سرچينه وټاکله

دی، چې په اتو فصلونو باندې ) نص(وايې، د ارسطو د منطقو د کتاب د علم نوم په دې وجه ارسطو ته لومړی معلم 

  .يې ويشلی دی، په دې کتاب کې څلور کتابونه د قياس په اړه دي او څلور د قياس د مادې په اړه دي

و مسلمان د يونان پوھانو د منطق په علم ډير کار کړی دی، ددې ټولو يوناني کتابونو ژباړه عربي ژبې ته شوې ده ا

فلسفيانو په دې باندې شرحې ھم ليکلي دي، په دې شرحه ليکونکو کې فارابي او ابن سينا د ځانګړي نوم خاوندان دي، 

  .په اندلس کې ابن رشد د يادولو وړ شخص دی او ډيرې ښې شرحې يې ليکلي دي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  .يکلي ديامام فخرالدين رازي او فضل الدين خونجي ھم د منطقو د علم اړوند ډير ښه اثار ل

  نوربيا  

  


