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  ملک اشفاق: ليکوال
 زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  دسمبر٠١

  د ابن خلدون ژوند، اند او فلسفه

١٢  

 

  د طبيعاتو علم

کوي، په دې کې فلکي اجرام او ځمکه ھم تر څيړنې الندې د طبيعاتو علم د اجسامو د حرکت او سکون په اړه بحث 

  .نيول کيږي

  .په دې علم کې وريځې، ګرد و غبار، د ثقل قوه او د زلزلو په اړه بحث کيږي

پخوانيو د ارسطو ليکل شوی کتاب د طبيعياتو د علم په اړه ښه او مھم کتاب ګڼلی دی، دا کتابونه عربي ژبې ته ھم 

  .ان فيلسوفانو ھم په دې فن کې زيات مسائل څيړلي او شرحې يې پرې ليکلي ديژباړل شوي دي او مسلم

ابن سينا د ارسطو د کتاب لنډيز ليکلی او ځينو زياتو مسائلو ترديد يې ھم کړی دی، سربيره پر ابن سينا په اندلس کې 

ته په نړۍ کې زيات ) اراتاالش(ابن رشد ھم ددې کتاب خالصه ليکلې ده؛ خو، په دې کتابونو کې د ابن سينا کتاب 

اھميت حاصل دی او په ټوله نړۍ کې ورته د قدر په سترګه کتل کيږي، د ابن سينا د ذکر شوي کتاب تر ټولو ښه 

  .شرحه امام فخر الدين رازي ليکلې ده او وروسته نصيرالدين طوسي ھم يوه شرحه وليکله

 

  د طب علم

  .ې يې بحث کيږيپه دې علم کې د انسان پر صحت او ناروغتيا باند

  .يو طبيب د صحت اړوند د درملو په ساتنه او غذا باندې تأکيد کوي

يو ماھر طبيب ددې خبرې معلومات کوالی شي، چې ناروغتيا د بدن په کومه عضو کې ده، ھغه د ناروغتيا علتونه ھم 

  .معلوموي، د ھغې وروسته د درملو د خوړولو ھم وايې

داخلې دي، ددې مطلب دا دی، چې د انسان د بدن داخلي اعضاء انسان ته کومې د طب په علم کې د اعضاؤ ګټې ھم 

  .ګټې رسوي

پخوانې پوھان جالينوس د طب د پوھانو امام بولي او د حکيم جالينوس څو کتابونه عربي ته ژباړل شوي دي، د طب په 

 ھغه کتابونه خپلې مخې ته ږدي علم کې د حکيم جالينوس کتابونه معياري ګڼل شوي دي، ھمدا وجه ده، چې حکيمان د

  .او عمل پرې کوي
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په اندلس کې ابن زھر او ابن رشد وتلي حکيمان وه، موږ ته معلومه شوې، چې په کليو کې ھم د طب علم موندل 

  .کيږي، داسې علم د نورو پر تجربو باندې والړ دی، په کليوالي طب کې طبي قوانين په نظر کې نه نيول کيږي

م د طب پورې تړلی دی، ابن عوام څو يوناني کتابونه عربي ته ژباړلي دي، د نباتاتو علم ډير ګټور دی، د نباتاتو علم ھ

  .په ټولو طبي درمل جوړولو کې د بوټو څخه کار اخيستل کيږي

  ابن خلدون او د جغرافيي علم

، چې ابن خلدون چې کومه ډاکټر ار جی مارتھر کوم چې د پنسلوانيا پوھنتون د جغرافيي د ديپارتمنت مشر دی، وايې

جغرافيه بيان کړې ده، د ھغې اساسي اصول دي او موږ د ابن خلدون د وخت پورې د ھغه غوندې جغرافيه پوه نه 

  .وينو

 

  ځمکه ګرده ده

د کائناتو په اړه د پوھانو د کتابونو نه داسې معلوميږي، چې ځمکه ګرده ده او د اوبو د عنصر نه رامنځته شوې ده، 

ای تعالی په ځمکه باندې حيوانات پيداکول؛ نو، انسان ته يې په ټولو باندې د مشرۍ حق ورکړ، کله، چې کله چې خد

يې ځمکه ودانوله؛ نو، د ځمکې د ځينو برخو نه يې اوبه ليرې کړې، د ځمکې الندې مرکزي نقطه يې مرکز دی او د 

  . تړلي ديځمکې ټول اطراف ددې ثقل د مرکز د کشش د قوې په واسطه په دې پورې

 

  د ځمکې نيمه برخه خالصه ده

د ځمکې ھغه برخه، چې اوبه ترې ليرې کړای شوي دي نيمه برخه ده او اوبو ځمکه د ھرې خوا نه احاطه کړې ده، 

ھغه سيمې ته بحر ميت وايې، يوه عجمي برخه او بله يې اقيانوسي برخه ده، چې دې سيمې ته بحر اخضر اسود ھم 

  .وايې

 

  رخه ودانه شوې دهد ځمکې څومره ب

د ځمکې نيمه برخه اباده ده او نوره يې نه ده اباده شوې، وران ځايونه د جوړ شويو ځايونو څخه زيات دي، د ځمکې 

جنوبي برخه نسبت شمالي برخې ته زياته ورانه ده، اباده برخه د شمال طرفه زياته ده، جنوب خوا ته غرونه او 

  .بحرونه ډير دي

  .ځمکې زياته برخه اوبه نيولې دهځينې خلک وايې، چې د 

  .په دې ډول د ځمکې يو پر څلورمه برخه اباده شوې ده

 

  د روم د بحيرې موقعيت

 ميلو ١٢د جغرافيي پوھان وايي، چې د بحر ميت نه لويديځ خوا ته د روم بحيره پرته ده، دا سيمه د طنجه او طرين د 

ام ساحل ھم دلته پروت دی، د اسکندريي پورې د برقې ساحل د فاصلې نه پيل کيږي، بيا مخکې ځي او پراخيږي، د ش

پروت دی، په شمال کې يې د قسطنطيني ساحل پروت دی، ددې وروسته بنادقه، روم او بيا د انګلستان ساحلونه پراته 

دي، د ھغو وروسته د اندلس بحر راځي، کوم چې د طرين پورې اوږد پروت دی، په دې کې څو جزيرې دي، لکه 

  .قبرص، سيسلي او نورکريټ، 

 

  د قسطنطنيې خليج 
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د بحر ميت په شمال کې د دوو بحرونو نه دوه جليجونه پراته دي، يو د قسطنطني په سيمه کې، دا د دريو سمندرونو نه 

 ميلو ته مخ په وړاندې ځي، دې ځای ته د قسطنطني خليج وايې، بيا د ختيځ ۶٠تيريږي او بيا د څلورو ميلو څخه 

ښار ته رسيږي او ھمدلته يې پای دی، ددې ځای ) قزوين(و د ھرقلې د سيمې ته تيريږي او خزريه طرف ته ځي ا

  . ميله دی١٣اوږدوالی 

  .ددې خليج په غاړه روم، ترکيه، برجان او روس پراته دي

 

  د بنادقې خليج

 راوځي او د لويديځ د روم د بحيرې دويم خليج نه دويم سمندر د روم د سيمې شمال ته پروت دی، بيا د غرونو نه

 ميله سفر کوي د انکاليه د ښارونو نه وځي او پای ته رسيږي، په دې ١١٠٠طرف ته د بنادقې ښار خوا ځي، بيا 

  .ځايونو کې د بنادقو او رومي قومونو خلک اوسيږي، ځکه دې خليج ته د بنادقې خليج وايې

 

  د چين، ھند او حبشې بحر

ر بحر پروت دی، د جنوب طرف ته لومړي اقليم ته رسيږي، بيا ھمدا اقليم  ميله ليرې، يو ست١٣د شمال طرف ته 

لويديځ طرف ته تاويږي، ددې اقليم پنځه برخې دي، په پنځمه برخه کې يې د حبشو او زنګيانو د باب المندب ښارونه 

  .دي، چې سمندر ھمدلته پای ته رسيږي

زنګيانو او د بربرې د ښار مرکز امرءالقيس ھم پروت دې ځای ته د چين، ھند او حبشې بحر وايې، په دې ځای کې 

دی، په شمال کې يې چين، ھند، سند او بيا احقاف او زبيده پراته دي، چې دا وروستي يې يمني سمندرونه دي، ددې 

  .وروسته د حبشيانو ھيواد پروت دی

 

  د قلزم بحيره

سره نږدې دی، دا د شمال نه لويديځ طرف ته د حبشې د بحر نه دوه نور بحرونه ھم راوځي، يو يې د باب المندب 

 ميله مخکې ځي او بيا د پنځم اقليم سره پای ته رسيږي، چې دې ځای ته د قلزم بحر او د سويز بحر ١۴٠٠پرمخ ځي، 

  .وايي

په ختيځ سمندر باندې يمن، حجاز او جده پراته دي، په اخر کې يې مدين، امله او فاران دي، دويم طرف ته يې د حبشو 

  .ارونه ديښ

 

  د فارس خليج

د حبشو د بحر نه دويم راوتي سمندر ته د اخضر خليج وايي، دا د سند او احقاف د منځ نه راوځي او د شمال خوا 

  .روان وي

د جنوب خواته يې، سند، مکران او د کرماني فارس سواحل پراته دي، لويديځ طرف ته يې، بحرين، يمامه، عمان او 

  . کې يې يمني احقاف ديشحر اباد دي، په ابتداء

 

  د عربو جزيره

د عربو جزيره د قلزم او د فارس د بحيرې په منځ کې پرته ده، په جنوب کې يې د ھند بحر په لويديځ کې يې د قلزم 

  .بحيره او ختيځ طرف ته يې د فارس بحيره پرته ده
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د عربو جزيره د شام او بصرې نه تر عراق پورې پرته ده، کوفه، قادسيه، او بغداد په ھمدې برخه کې پراته دي، 

  .سربيره پر دې د حجاز، يمامې، او د يمن جنوبي خوا ته پراته دي

  .د عربو زياته ساحه صحرايي ده او ددې ځای د سيمو اوسيدونکي د خپل پخواني روايات ساتلي دي

 

  او طبرستان بحرونهد جرجان 

ددې نړۍ شمالي برخې ته د ويلم سيمه پرته ده، ددې د ټولو سمندرونو نه يو جال سمندر دی، يو ته د جرجان يا 

 ميله دی، په لويديځ کې يې اذربايجان، ويلم او په ۶٠٠ ميله او عرض ١٠٠٠طبرستان بحر وايي، ددې اوږدوالی 

، په جنوب کې يې طبرستان او په شمال کې يې د خزروالن سيمه ختيځ کې يې د ترک او خوارزم سيمې پرتې دي

  .پرته ده، دا ټول ھغه مشھور سمندرونه دي، ذکر يې د جغرافي علماؤ کړی دی

 

  د نيل دريا

دغه دريا د شمال نه جنوب خواته بھيږي، د نوبې نه وروسته د مصر د ښارونو نه تيريږي او دلته په زياتو څانګو 

 د روم د بحيرې سره نږدې د سکندريي په سيمه کې بحر ته توييږي، په ختيځ کې يې صعيد او باندې تقسميږي، دا

لويديځ کې يې الواحات پراته دي، دويمه دريا د لويديځ طرف ته مخ کوي، دې دريا ته د سوډان دريا وايې، ټول 

  .سوډاني اقوام ددې دريا په غاړو باندې اباد دي

 

  د فرات دريا

شپږمه برخه ده، دا د ارمنيا د غرونو نه سرچينه اخلي او جنوب خواته د روم د سيمو نه تيريږي، او د دا د پنځم اقليم 

صفين، رقحې، کوفې، بصرې پورې رسيږي او بيا د حبشو په بحر کې توييږي، ددې دريا شاوخوا سيمې ډيرې شنې 

  .دي

 

  د دجلې دريا

بي برخو کې د موصل، اذربايجان او بغداد نه تيريږي، دلته په دا دريا ھم د ارمنيا د غرونو نه سرچينه اخلي، په جنو

  .څو څانګو باندې ويشل کيږي

 

  د جيحون دريا

د دريم اقليم اتمه برخه ده، ددې سرچينه په بلخ کې ده، دا د جنوب نه د شمال طرف ته بھيږي او خراسان ته رسيږي، 

  .توييږيددې وروسته ته خوارزم ته رسيږي او بياد جرجان په بحر کې 

  .د جيحون په دريا کې د خراسان او خوارزم سيمه پرته ده، په ختيځ کې يې د بخارا، سمرقند او د ترمذ سيمې پرتې دي

کې ذکر کړې ده، ھغه په خپله جوړه کړې نقشه کې د نړۍ د غرونه، ) زخار(دا ټوله جغرافيه بطليموس په خپل کتاب 

  .سيندونه او ميدانونه ھم ښودلې دي

 

  لومړی او دويم اقليم  - اباديد نړۍ 

 وليکه او د (An Introduction To History) ز کال کې يو کتاب ١٩۶٧وتلی څيړونکی فرانزروزن تھل په 

تاريخ پيژندنه يې په کې کړې ده، ليکلي يې دي، چې په ټولنپوھنه، ابادۍ او د اوسيدو د ځايونو په اړه د ابن خلدون نه 
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 نه ښکاري، ھغه چې د ټولنپوھنې او ابادۍ په اړه څه ليکلي دي، ھغه وروستی خبرې پوه شخص ماته بل په نظر کې

  .دي

ابن خلدون ابادي او جغرافيه په ډير علمي انداز کې وړاندې کړې ده او خپل معلومات يې په سانسي انداز کې ترتيب 

لويي (ه دې کې اووه براعظمونه کړي دي، ھغه خپل معلومې جغرافيي په حواله موږ ته وا يي، چې نړۍ ګرده ده او پ

  .دي او ھغه دغه لويي وچې په اوو اقليمونو باندې ويشلي دي او د ھرې لويې وچې ابادي يې ذکر کړې ده) وچې

ابن خلدون د دويم او دريم اقليم په اړه وايي، چې په دې سيمو کې ځنګلونه، ورانۍ او ريګستانونه ډير زيات وي، ځکه 

ه کمه وي، ددې دواړو اقليمونو جنوبي برخې نه دي ابادې شوې؛ ځکه، ھلته د ګرمۍ شدت په دې سيمو کې بادي ډير

  .زيات دی، د ھمدې په وجه وچکالي او د اوبو کموالی وي او غربت او افالس ډير موجود وي

  

  دريم اقليم

ه وي، ددې  ساعت١۵ يا ١۴په دې سيمو کې د نړۍ د نورو سيمو په نسبت شپې او ورځې اوږدې وي، ورځ په کې 

سيمو جنوبي برخې ھم څه نا څه ابادې وي، دلته خوشالي ھم دومره زياته نه وي؛ خو، په جنوبي برخو کې د اوبو 

  .اندازه زياته وي، په دې اقليم کې مصر او قاھره شامل دي

 

  څلورم اقليم

 کې پراته دي، په دې اقليم دا اقليم د دريم اقليم سره په شمال کې مالويږي، د خضر جزيره د مجاز قصر يې په جنوب

  .کې زياتې جزيرې او د سيسلي سيمه پرته ده، په دې اقليم کې د لويديځ زياتې سيمې او ھيوادونه شامل دي

 

  پنځم اقليم 

ددې اقليم په جنوب کې اندلس پروت دی او د سمندر نه تيريږي او په ختيځه سيمه کې يې څو جزاير پراته دي، په دې 

  . سيمه ھم راځیاقليم کې د ترکانو

 

  شپږم اقليم

په دې اقليم کې د انګلستات جزيره او د لويديځ زيات ھيوادونه او ښارونه شامل دي، د شمال خواته د روسيي ابادي 

  .پرته ده، بلکه په جنوب لويديځ کې د قسطنطنيي ښار پروت دی

 

  اووم اقليم

 قطب پورې رسيدلې ده او په دې ځای کې ابادي د په دې اقليم کې د روسيي ځينې سيمې واقع دي، دا برخه د جنوبي

  .نشت په برابر موجوده ده؛ ځکه، ددې اقليم زياته برخه واورو پوښلې وي

 

  په انساني رنګ باندې د اقليم اغيزې

موږ په جغرافيه کې ذکر کړل، چې په شمال کې زياته يخني وي، بلکه په جنوبي سيمو کې زياته ګرمي ده؛ خو، 

دلې دي، په دې سيمو کې اوسيدونکي خلک زيات معتدل مزاجه وي، په علومو او فنونو کې ھمدغه منځنی برخې معت

خلک پرمختګ کوي، دا خلک د نرم مزاج لرونکي دي، ښکلي عمارتونه جوړوي، بھترين لباسونه اغوندي، ددې 

  .ويسيمو د خلکو اخالق ډير لوړ وي، په دې سيمو کې حيوانات او ميوې ھم د اعتدال لرونکي 
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  د ګرمو سيمو اوسيدونکي نيمه وحشي وي

ھغه اقليمونه چې د معتدل والي څخه ليرې دي، خلک يې ھم په ټولو حالتونو کې د اعتدال نه ليرې وي، د ھغوی 

  .کورنه د خټو او باڼډسونو نه جوړ شوي وي، د ھغوی خوراک جوار او واښو ته ورته شيان دي

خلکو مزاج او اخالق د حيواناتو سره تقريبا ورته وي؛ ځکه، نو نيمه وحشي د اعتدال نه د ليرې والي په وجه ددې 

  .وي، په دې خلکو کې د صنعت او فن ھيڅ رواج موجود نه وي
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