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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 ۱۱/۰۱/۲۰۱۸                                                                         فقیریواحد 

 د ابن خلدون المقدمه

 م يک په یوې ارشايف ۱۳۳۲په  خدلون یو سرت مورخ، س یاست پوه، او د اترخی فیلسوف وو.  ابن خدلونالرمحن بن محمد ابن عبد

حقلو يک ئې  علمي د شاميل افریقا او اندلس په د هغه کورنۍ په س یايس چارو يک ښکېهل وه، او عرب کورنۍ يک په تونس يک وزېږېد.

 الره.  شهرت

ندلس په نورو ل، خو نور عايل حتصیالت یېې د تونس او اپه خپل کور يک د خپل پالر رسه وکړ ابن خدلون ابتدايي حتصیالت 

ابن  ،د خپل ژوند او سفرونو په جراین يک  .و علمي موسساتو يک یېې درس ووایه، او د خپل وخت په ممتاز وکړل ښارونو يک

  اس تادانو رسه وګوري، او تبادل نظر رسه وکړي.  وینومیال  هل د خپل وختته د دې فرصت برابر سو چي  خدلون 

 خلګو رسه ئې پېژندل، او د خمتلفو نظرایتو رسه اش نا وزایت ه خپل ژوند يک زایت سفرونه کول، او تل ګرځنده وو.  دابن خدلون پ

او زمان  البته د خپل وخت خو د هغه فکري افقونه پراخ ول. په س یاست او ژوندانه يک تنګ نظره نه وو.  وو. هغه پراخ نظر الره.

 لرل. ځیين نژادپاهل نظرایت ئې

انکشافات یېې په غور مطالعه کول. د خمتلفو فکري مکتبونو رسه او س یايس ي یېې درلوده. د خپل وخت اترخی رخیي مطالعهات پراخه

حده د  هتر ډیر  ئې اترخیي مطالعه اس تاد او ماهر وو. البته زایترهګو يک منل سوی وخت د علومو په ډیرو څان خپل او د اش نا وو. 

ټول مترکز ئې د عربو او اسالم پر . برخه يک ئې مطالعه مکه وهاسالم او عربو اترخی ته حمدوده وه. د هند، چنی، یوانن، او روم په 

 اترخی ابندي وو.

د  .لتاړ سو يک په س یايس دسیسو يک درابرونو هل مهدې امهل په ځینوئې په درابرونو او س یاس تونو يک تېره سوه.  ډیره برخه ژوندد 

 او تل ئې هڅه کوهل چي یو فیلسوف شهزاده پیدا کړي.  هل ځینو ځایونو څخه په وتلو جمبور سو، سلطااننو او وزیرانو مشاور سو.

مس تقل رایست يک اکر پیل کړ. پدې وخت نادا يک یېې د عربو په یوازین ی يک، ابن خدلون اروپا ته واوښت، او په ګر  ۱۳۶۲په 

 ناډا د حاکامنو خلوا خست وانزول سو، خو وروس ته هل څه وخت څخه د س یايس حسادتونو او رقابتونو پهی يک، ابن اخدلون د ګر 

 . س تونزو رسه خمامخ سوس یايس خاطر هل 

د  ټوهل کورنۍ په مسندر يک غرقه سوه. هغوی هل تونس څخه خمامخ سو. د هغهمغ رسه  یوه سرت فامیيل هل ابن خدلونيک،  ۱۳۸۴په 

میشت  وروس ته په قاهرې يک را او هل جحيک جح ته والړ،  ۱۳۸۷ته په کښ تۍ يک سفر اکوه. ابن خدلون په  ښار مرص الکزاندرې

 . ته یو لړ سفرونه وکړل،م، او نورو ځایونو دمشق، بیت املقدس، بیت احل يک ئې ۱۴۰۰. په سو، او هلته ئې ژوند او تدریس اکوه
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او پدې تمیورلنګ خلوا حمارصه سوی وو،  د دمشق دا وخت .ترڅ يک یو ځل بیا دمشق ته والړد خپلو سفرونو په ابن خدلون 

  ئې جاليب خاطرې ایدداشت کړي دي. قات څخههل دلې مال . اوالقات وکړاترخیي سفر يک ابن خدلون د تمیورلنګ رسه م هاندر 

وو، او زایت خلګ ئې پېژندل. خشيص  په ادابو يک را سرت سوی د ارشايف کورنۍ وو. دپلومات يیو فطر  خشصا ابن خدلون

تل د خپل ښار په علمي حلقو يک ښکېل خشص وو. زایترو علمي ش بکو رسه ئې تړاو الره. د عرص هل  ارتباطات ئې پراخ ول، او

 عمل، س یاست، او حتقیق ئې شوق او ذوق وو. 

د  يک د اترخی په فلسفې د اترخی د فلسفې یو منل سوی اس تاد وو.د پرايخ مطالعې خاوند وو. په اجامتعي علومو يک ابن خدلون 

د اترخی د فلسفې پېزندل سوی عامل ارنولډ ټوینيب د  .فلسفې په ابره يک ځانګړی موقف لريد اترخی د  .خاص نظر او درځی خاوند وو

 . بېې ساري مفرس دئ یو اترخی د فلسفې  : ابن خدلون دابن خدلون په ابب وايي

افسانو او اشتباهاتو  په مریاث پرې ښودهل چي هدف ئې اترخیي حقایق هل او طریقه الره ابن خدلون د اترخی د حتقیق یوه دايس

تشویقوي. هغه . ابن خدلون په حتقیقايت مسایلو يک انتقادي برخورد ادي او حتلییل دئد هغه حتقیقايت میتود انتق. څخه ساتل دي

مبالغه و نه کړي. غری واقعي او مبالغه امزیه مشېرې درج نه  وايي چي مورخنی ابید د ارقامو په ایدولو يک غور او احتیاط وکړي.

لو عسکر په دښت يک راغونډ کړل، او ټول هغه هغه لیيک چي املسعودي او نور مورخنی لیيک چي حرضت مویس د ارسای   کړي.

)شپږ   ۶۰۰۰۰۰د حرضت مویس جنګیايل  املسعودي اکږي چي .ئې حساب کړل چي په معر شل لکن ولد ارسایيل ځواانن 

لکه( نفرو ته ورس ېدل. ابن خدلون لیيک چي املسعودي دا واقعیت مد نظر نه نیيس چي اای مرص او سوریېې کوالی سوای چي په 

 (. ۱۳-۱۲) رسه راغونډ يس؟؟ اای دا اماکن لري چي په یوه مځکه يک دونه عسکر اندازه عسکر ولري

د هغه وخت رشایط او  (. ۱۱یو مورخ ابید د خپيل موضوع اترخیي او فرهنګي چواکټ په نظر يک ونیيس )ابن خدلون وايي چي  

لکتوري  کړي.  او خرب ابندي ځان اګاه په اجامتعي او لکتوري عقایدو د اترخیي وقایعو په اړه د هغوی حاالت په غور وګوري.

هغه وايي چي زماين چواکټ يک مطالعه کړي.  زماين د هغې پدیدې پهاو حادثه  حمدودیتونو ته ئې پام وکړي. هره اترخیي پدیده

 د درکولو لپاره رضوري دئ.  چواکټ د یوې س یايس او اجامتعي پدیدې

نورو اترخیي دورو ابندي و نه تپېي. د خپل  په بل عبارت، یو حمقق او مورخ ابندي خپل د عرصي فرهنګي او عقیديت ارزښ تونه پر

عقیديت چواکټ په حمدوده يک نور اترخیي مسایل حتلیل او تفسری نه کړي. بليک تل کوښښ وکړي چي زماين چواکټ مد نظر و 

 نیيس، او د هغه وخت ارزښ تونه ته پام وکړي. 

او  لري. د اترخی لیلک ډیرو اس نادو او راز راز پويه ابن خدلون وايي چي اترخی یو دايس عمل دئ چي د حتقیق خورا زایيت طریقې

خ هل مور  عمل او مطالعې ته اړتیا لري. دا ټول یوته اړتیا لري. د اترخی لیلک ښه حتلیيل دماغ ته رضورت لري. هر اړخزی همارتونو

 ي.س یخ و  ئې حقیقت ته ، اواشتباهاتو څخه په امان وي

اول الس او دومه الس  ارزایيب کړي. ثقه او جعيل اس ناد رسه بېل کړي. دقیق اس نادابن خدلون وايي چي مورخ ابید اترخیي 

په نظر يک ونیيس. حمقق ابید تل احتیاط وکړي.  او تشکیالت ،اجامتعي جوړښتد هغه وخت س یاست،  شواهد رسه جال کړي.
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د راوي  د راوي په انګېزې ځان خرب کړي. ارقامو او اعدادو ته د شک په سرتګه وګوري. د راوي هل بیوګرايف رسه ځان بدل کړي.

 هر څه په پټو سرتګو و نه مين.  شواهد او اس ناد د عقل په تهل يک وتيل.  په س یايس عقایدو ابندي ځان اګاه کړي. او ابالخره

د خپيل موضوع په ابب پوره  ولري. خپهل موضوع هل هري زوايي څخه مطالعه کړي. او معلومات او جامع عملیو حمقق ابید هر اړخزی 

مطالعه  د هغه زمان اقتصادي او س یايس رشایط په غور زماين چواکټ ئې د نورو مهعرصو حادثو رسه مقایسه کړي. غور وکړي.

 . ځکه حاالت بدلېږي، ټولين بدلېږي، او ګرده هجان تغری کوي. کړي

ان او ټولنه يک هیڅ یش پر خپل حال ابندي نه پاته کېږي تغری کوي. په هج  اجامتعي او س یايس حاالت او خلګابن خدلون وايي

ابن . ر ونیيسنظ ابید د زمان او حاالتو بدلېدل مد چي یو حمقق ده (. مهدا وجه۳۰(. زمان بدلېږي. او هر څه تغری کوي )۲۵)

انتقادي او حتلیيل برخورد خدلون راته وايي چي د حوادثو په درجولو او روایت يک ابید پوره احیتاط وکړو. د مسایلو رسه ابید 

 روش ابندي ټینګار وکړو.  او انتقادي پخپل علمي حتقیق يک ابید تل پر حتلیيل . اوووکړ 

 لکین يک په قاهره يک مړ سو. ۷۴يک په  ۱۴۰۶ابن خدلون په 

 

 د ابن خدلون د املقدمې اصيل موضوع :

 

ه س یايس او اجامتعي ژوند يک یوه معويم قاعده کشف کړي. د کري هڅه ده چي غواړي د انسااننو پد ابن خدلون مقدمه یوه دايس ف

انساين ټولين تاکميل هبری تر یوه حده پوري تعنی او وټايک. د ابن خدلون میتود انتقادي او حتلیيل دئ. د اترخی فلسفې ته یو نوی 

مس تقهل علمي څانګه ده  نوې یوه نظر دئ. ابن خدلون خپهل څو ځایه په رصاحت وايي چي دا یو نوی عمل دئ. نوې هجانبیين ده.

(۳۸ .) 

(. ابن ۳۹ه ده )مخ ابن خدلون وايي د دې کتاب اصيل موضوع د انساين متدن، اجامتعي تشکیالتو، او ټولنزی نظام د جوړېدو پروس

ر کړ؟ ويل دا سوال مطرح کوي چي ويل انسااننو اجامتعي ژوند اختیا په اول رس يک س یايس او اجامتعي فیلسوفان خدلون لکه نور

جامعه تشکیهل سوه؟ ويل انساانن س یايس حامکیت مين؟ ويل حکومت رضوري دئ؟ او ابالخره ويل په اانريش يک متدن او جامعه 

 نه يس جوړېدالی؟ 

دي. انساانن هل جامعې او ګډ ژوند څخه هبر ژوند نه يس « فطرت يک اجامتعي»ابن خدلون لکه ارسطو ابور لري چي انساانن په 

جمبوره دي چي په  خدلون ابور لري چي انساانن ځکه انساانن په یوازي رس خپل ټول رضورایت نه يس پوره کوالی. ابن کوالی.

د ابن  خلګ یو بل ته رضورت لري.  خلګ متقابيل مهاکري ته اړتیا لري. په اجامتعي ژوند يک (.۴۵جامعه يک ګډ ژوند وکړي )مخ 

 یو مربم رضورت دئ.  د انساين ژوند نظام او تشکیالتو ته رضورت لري، او س یايس نظاماجامتعي  یو خدلون په ګومان هره ټولنه
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. لویه برخه ده متدن  د ژوند يښار . اجامتعي ژوند څخه بهل چاره نه س تهلکه ارسطو، ابن خدلون ابور لري چي پرته هل ښاري او 

پرايخ اجامتعي ش بکې او طبقايت  قضايي سیس ټ،م لري.حقويق او س یايس او اقتصادي نظامونه لري. پېچيل ممتدين ټولين مغلق 

  تشکیالت لري. 

فطري غریزه پرته ده. هر س یايس او اجامتعي نظام « جتاوز»او « تریي»ابن خدلون ابور لري چي په ټولو ژوندي موجوداتو يک د 

او د بنیادمانو تر مینځ د جتاوز او  ،جمبوره دئ چي د خلګو تر مینځ مهدا ورانونکې غریزه هماره کړي. څو اجامتعي نظام قامی يس

 اجامتعي انډول او بالنس برقراره يس. او س یايس ثبات قامی يس. زور فطري کشش راکنټرول يس. 

ابن خدلون وايي چي ابثباته اجامتعي نظام د انساين ژوند لپاره رضوري دئ، ځکه انساانن هل دامیي جنګ، جتاوز، او تریي څخه 

انساانن هل جتاوز او تریي څخه راګرځوي، هغه س یايس حامکیت او حکومت دئ. س یايس حامکیت د دې راګرځوي. څه چي واقعا 

د مرشوع س یايس حامکیت  د ابن خدلون په عقیدې قانوين صالحیت لري چي عدل او انصاف قامی کړي، او متجاوز جمازات کړي.

 .(۴۷) چي عدل او انصاف بر قراره يس اصيل معین او مفهوم مهدا دا دئ

ابن خدلون ابور لري چي س یايس حامکیت د انسااننو ذايت او فطري خصوصیت او کوالټي ده، او د انساين ټولين د تاکمل لپاره 

حیايت امهیت لري. د س یايس علومو فیلسوفان وايي چي س یايس حامکیت حیت په حیواانتو يک مه س ته. حیواانت مه یو سلسهل 

 (. ۴۷مراتب لري )مخ 

انساانن قانون، مقررارتو، او یو راایسارونيک صالحیت ته رضورت لري. انساانن اخاليق، مدين، او دیين چي ټول  ابن خدلون وايي

بنیادمان  ځکهانو لپاره الهېي قواننی وضع کړل. همارکونيک قانون ته اړتیا لري. ابن خدلون وايي مهدا وجه وه چي هللا پاک د بنیادم

 قايض او پولیس ته اړتیا لري. حقويق چواکټ او موسساتو ته اړتیا لري. 

جامعه ابثباته کوي. او (. ۹۷روحیه راکنټرولوي )مخ « جتاوز»موجودیت په خلګو يک د  ابن خدلون اکږي چي په ټولنه يک د قانون

مرشتوب او س یايس حامکیت يک  نو ځکه ابید په ټولنه بینادمان پر مځکه ابندي د خدای خلیفه ګان دي،  په اسالم يک څرنګه چي

 حکومت او س یايس امامت موجود وي.  (.۱۱۷موجود وي )مخ 

ابن خدلون ابور لري چي اانريش انسانیت تباه کوي. متدن او ښاري ژوند برابدوي. اانريش د انسااننو هس يت تباه کوي. نو بنا د 

 په انساين ټولنه يک دئ چيوري دئ. د اجامتعي ژوند دوام یوازي ههل ممکن برشیت د دوام لپاره س یايس حامکیت او ثبات رض 

 (. ۱۱۹)مخ،  لپاره رشایط برابروي دوام د اجامتعي ژوند د ډاډمن امنیت موجود وي، او

ډ ظام ګډوابن خدلون پدې ابور دئ چي پرته هل س یايس نظام او حکومت څخه برشیت سقوط کوي. متدن حموه کېږي. او اجامتعي ن

 (.۱۵۲رسه اړخ نه لګوي )مخ   فطرتيش يک ژوند نه يس کوالی. اانريش هل انساين په اانر کېږي. ځکه انساانن طبعا

ابن خدلون وايي مهدا علت دئ چي بدوي اقوام حکومت او قانون نه خوښوي. هغوی د ښاري ژوند او متدن رسه ذايت دوښمين 

 (.۱۱۹لري. چور او لوټ یېې خوښېږي )مخ 
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 عصبیه :

توری لکیدي امهیت لري. عصبیه عريب لغت دئ، او ګډ ګروپېي احتاد، ګډه مهاکري، فرا « عصبیه»د ابن خدلون په املقدمه يک د 

عصبیېې مفهوم  د فردي ګډ احساس، او ګډ ګوندي احساس ته ویل کېږي. التبه ابید په رس يک وویل يس چي د ابن خدلون–

 د ګوندي احتاد معین مه لري. مه لري.  س یايس اجنډا د پر خمته وړلو معین ډ آ رمان اودئ، او لکه ان لکه د حزيب ګ او س یايس پراخ

 . درلودل حیايت امهیت لري« عصبیه»تثبیتولو لپاره متدن، حکومت، او س یايس حامکیت د جوړولو او  ابن خدلون عقیده لري چي د

ابن خدلون ابور لري چي د متدن او حکومت د جوړولو په پروسه يک ابید دايس اخاليق او رويح قوه موجوده وي چي یو ګروپ، 

یوازي  منافعو ته ترجیح ورکړي. ي تر خپلو خشيص ګټو مجعي یو قوم، یوه س یايس قوه، او ای د یوې مسي خلګ دېته وهڅوي چ

فردي  –عي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په بل عبارت، د یوې س یايس ټولين افراد فرا خشيص ګټي مد نظر و نه نیيس. بليک اجامت

  معل وکړي. 

ابن خدلون لیيک   ابن خدلون وايي هر هغه څوک چي قوي س یايس عصبیه ولري، هغه ډهل حکومت او س یايس حامکیت جوړوي.

کومت جوړوي. ځکه د ګډ احساس درلودل هغه ډهل چي عصبیه یېې غښ تلې وي، د ګډ احساس قوه یېې قوي وي، هغه ډهل ح

او ایثار توان ورکوي، ځکه ګروپېي احساس او عواطف تر خشيص تر فردي احساس سرت وي، او ګډ احساس خلګو ته د قرابين 

منافعو لوړ وي. مهدا احساس د یو قوم او ای یوې حامکي طبقې د غړو تر مینځ د اتفاق او مهاکرۍ ګډ شعور ال غښ تیل کوي. 

 کوي. متقابل احتاد ال پیاوړی کوي. او په ټولنه يک معويم ګډ وجدان غښ تیل کوي.  یو موټي خلګ رسه

ااننو سلسلې معوما درلودلو يک وي. د سلط په  عصبیه په وینو يک وي. د ګډ پالر او نیکه س یايس ابن خدلون وايي ځیين وختونو يک

یو موسس لري، او ټوهل شايه کورنۍ ځانونه هغه خشص ته  معوما شايه سلسلې (.۹۸رارشوع کېږي )مخ  د یوه ګډ پالر څخه

 منسوبوي. شاهزاده ګان د مهدې موسس پالر زامن وي. 

د ابن خدلون په س یايس ترمینالوژي يک عصبیه راز راز معناوي لري. عصیبه کېدای يس چي مذهيب وي، او خلګ د یوه مذهب 

قويم او  پر عصبیه کېدای يس چي وپېي احساس ابعث ګرځي. مذهب او دین د خلګو د احتاد او ګر  پر حمور متحد کړي.

عصبیه کېدای يس چي سلطنيت د یوې س میي ای قوم خلګ رسه متحد کړي. دغه راز ندي خلګ راغونډ کړي. نش نلسټ حمور اب

 وي، او یوه کورنۍ د یوه خشص پر حمور ابندي رسه راغونډه کړي.

خلک  د یوې جامعې اجیادولو لپاره ابید یوه رويح او اخاليق انګېزه موجوده وي. څوابن خدلون اکږی چي د سرتو امپراتوریو د 

انګېزه عصبیه ده. لکه چي په یوه ملت يک قوي  حمرکه قوه او ایثار، مهاکرۍ، ریسک اخیس تلو، او ګډ اکر ته وهڅوي. مهدا

س یايس عصبیه په یوه ګروپ يک د ایثار او  ځکه حکومت او ثبات اجیادېږي. وي، وایړن متدن اجیادېږي. موجوده ملسونکې انګېزه

 (. ۱۰۱وي )مخ  قرابنۍ یوه دايس ورحیه روزي چي تر فردي ګټو اوچته

کولو د  اکرونو  ګډو اجامتعي ابندي د ځینو س یايس عصبیېې ته رضورت لري. ځکه پر پرګنو ابن خدلون ابور لري چي مذهب مه

(.  اسالم ۱۶۰مسلامانن مه ګډ ګروپېي احتاد او عصبیېې ته اړتیا لري )مخ  لپاره ګډ احساس او ګروپېي احتاد ته رضورت س ته.

 (. ۱۶۱عصبیه اتییدوي )مخ 
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احساس خورا غښ تیل وي، خو په  لري. په ځینو خلګو يک مهدا د اتفاقابن خدلون وايي چي ګډ احساس ای عصبیه خمتلف اشاکل 

ځینو نورو خلګو يک بیا دا ګروپېي احساس دونه قوي نه وي. په هر قام يک چي ګډ احساس او عصبیه قوي وي، هغه پر نورو 

ابن خدلون وايي چي س یايس قدرت په ګډ س یايس احتاد او ګروپېي احساس ابندي ترالسه کېږي  (.۱۵۲ابندي حکومت کوي )مخ 

 (. ۱۵۱)مخ 

حامکه طبقه ابید دايس منيل مرشان تولید کړي چي د عامو خلګو  ای خدلون وايي د قدرت د نیولو په لومړي پړاوونو يک یو قومابن 

لري، او د پرګنو مالتړ  ابور ترالسه کړي. دا مرشان ابید تکړه او اعامتدي کسان وي. هر س یايس حرکت د پرګنو حامیت ته اړتیا

(.  بنا ۱۲۵ابن خدلون وايي چي هر س یايس حامکیت د س یايس احتاد هل الري ترالسه کېږي ) . عصبیېې څخه ممکن نه دئپرته هل 

(.  هر وليس س یايس حرکت یو ګروپېي احتاد او احساس ته اړتیا لري. سرت ۱۲۷هر س یايس اقدام ګروپېي احتاد ته رضورت لري )

 خاخما بیه موجوده وي، په هغه ملت يک بهملت يک عص  یوه (. که چریي په۱۲۶س یايس هنضتونه عصبیېې ته رضورت لري )

 (.  ۱۱۴موجود وي ) مه س یايس مرشتوب

 لنډه داچي ابن خدلون ابور لري چي هر س یايس حرکت عصبیېې ته رضورت لري. 

 

 د س یاست رضورت :

رسه مس پر ابن خدلون س یاست دايس تعریفوي چي س یاست هغه عمل دئ چي د یوه کور او ښار اداره د وخت د اخاليق اجیاابتو 

مخ بیايي. د ابن خدلون په ګومان د س یاست اسايس هدف دا دئ چي پرګنې دېته وهڅول يس چي خپل نسل وسايت، او په عنی 

انساين ټولڼه په خپل س یاست د اجامتعي ژوند د ارتقا او تاکمل لپاره اړین ګڼېي.   ابن خدلون (.۳۹زمان يک آ ابد او ازاد ژوند ولري )

 و تل س یايس مرشتوب ته رضورت لري. بطن يک س یايس ده، ا

ابن خدلون اعرتاف کوي چي س یايس حامکیت د نظايم قوې په زور تر السه کېږي. نظايم قوه د مالیاتو په ذریعه جوړېږي، او 

او متویلېږي. مالیات په زراعت، جتارت، او معويم معراين ترالسه کېږي. زراعت او معراين په عدالت اتمنی ېږي. عدالت په پاکو 

متقي چارواکو اجرا کېږي. د دولت د مامورنیو پاکوایل او موثریت د وزیر په س یايس بصریت پوري اړه لري، او دا ټول د یو مرش په 

خشيص کوښښ پوري اړه لري چي د خپل رعیت مغ غوري، اقتصاد ئې ور ښه کړي. معراين ئې ور زایته کړي. هغوی ته د تعلمی 

ابن خدلون وايي چي س یايس لیډرشیپ هغه موسسه ده چي نظايم قوت   (.۴۱-۴۰رابر اکندي )او پر خمتګ ال زایت فرصتونه ب

ئې حامیت کوي. نظايم قوه پیسې او خرڅه غواړي. پیسې هل رعیته د مالیاتو هل الري ترالسه کېږي. رعیت هغه بېشامره خدمتګاران 

لت یو اش نا مفهوم دئ چي د دې هجان ژوند او اجامتعي دي چي عدالت ئې خوحشاهل کوي. د ابن خدلون په س یايس فلسفه يک عدا

 (.  ۴۱نظام ته انرژي او قوت ورکوي. ابن خدلون په اخر يک وايي چي دا اته پورتنۍ مجلې د س یايس حمکت شریه ده )

ويم ابن خدلون ابور لري چي دا هجان یو ابغ دئ، او مالیار ئې س یايس لیډرشیپ دئ. هغه وايي چي س یاست د یوې جامعې مع

یوه اداره کونکې چواکټ دئ.  یو حمافظ دئ.دیوال  ساتونکی . هغه وايي س یايس حامکیت د یوې ټولين لپاره یوهجت او پرخمتګ ټايک

س یايس حامکیت هغه صالحیت دئ چي اجامتعي ژوند او اخالق مسي الري ته  د ابن خدلون په ګومانقوه او حدود او اربع ده. 
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، او ابید تل کوښښ وکړي چي چي ښه او مناسب اجامتعي اخالق خپهل پالیيس وګرځوي برابروي. یو س یايس مرش ته پاکر دي

 جامعه هغه طرف ته سوق کړي. 

ابن (. ۹۷مینځ د متقابل تریي ګډ احساس راکنټرولوي )ښارونو او لکیو تر ابن خدلون وايي چي حکومت هغه قوه ده چي د 

خدلون عقیده لري چي د حصرا خلګ تل غواړي چي ښار چور او لوټ کړي. حکومت جمبوره دئ چي د حصرايي خلګو د 

سوې  د ابن خدلون په س یايس فلسفه يک د ښار او لکي جدل او دایلکتیک ته زایته توجهراکنټرولو لپاره د ښاراینو حفاظت وکړي. 

ده. هغه وايي چي ښار تل د حصرا په واسطه حمارصه وي، او یو قوي مرکزي حکومت ابید تل مهدا تش نج ته توجه وکړي. د حصرا 

 د جتاوز خمه ونیيس، او د ښارونو د پراخېدو لپاره ابید زمینه برابره کړي. 

 

 ابن خدلون او ښه حکومتوايل :

 

انتخاب عدالت دئ. د مامورنیو او خلګو په ټاکولو يک انصاف مراعات ول  وماموریند ښو ابن خدلون وايي چي په حکومت يک 

 هغه پدې ابره يک څو ځایه خست ټینګار کوي. (.۱۱۳(. اکر اهل اکر ته س پارل عدالت دئ )۱۱۳عدالت دئ )

خلګ وډارول يس،  ک يک ده. ځکه که چریيد ابن خدلون په نظر ښه حکومتوايل په اعتدال يک ده. د خلګو رسه په ښه سلو

  زایتوي.  خیانت ډیروي. او معويم بېې اعامتدي اجیادوي.  فریباکري استبداد په خلګو يک  رشتیا نه وايي. بیا هغوی

سايت، او د هغوی رسه په احرتام او نرمښت   خلګو ته ډاډ ورکوي. ښه مرش خپل خلګښه حکومتوايل خو ابن خدلون وايي چي

 دل د حکومت او رعیت تر مینځ اعامتد ډیروي، او فاصلې رالنډوي. چلن کوي. د حکومت نرمښت او ع

د ابن خدلون په نظر ښه حکومتوايل دا ده چي س یايس مرشان دخلګو په حاالتو ځان خرب کړي، او د خپلو وطنوالو په ورځين 

 د هغوی س تونزي او اندېښ نې واروي.(. ۱۵۳ژوند يک حمسوسه عالقه وښ يي )

 –حکومت د یوې ټولين په اقتصادي او س یايس چارو يک هم،م نقش لوبوي، نو بنا د دولت  –ي دولت ابن خدلون وايي څرنګه چ

حکومت وظیفه دا ده چي د  –ابن خدلون وايي چي د دولت  حکومت اسايس وظیفه د جامعې سواکيل او ښه س یايس اداره ده.

اقتصادي ودي او انکشاف لپاره مناسب او تشویق کونيک قواننی وضع کړي. خصويص ملکیت وسايت. جتاريت الري امن کړي. او 

 انکشاف وهڅوي.  اقتصادي معويم

ګوندي احتاد  – ابن خدلون اکږي چي س یايس لیډرشیپ یوازي د غلبېې او تسلط په حالت يک ترالسه کېږي. س یايس غلبه په قويم

او ګروپېي احتاد تر شا  -حزيب –او عصبیېې پوري اړه لري. نو بنا پر نورو خلګو ابندي حکومت کول ابید دننه په کور يک قويم 

(.  د ابن خدلون په س یايس فلسفه يک لیډرشیپ ابید د ۱۰۱فردي طرز تفکر ولري ) –ولري. دايس ګروپېي ګډ احتاد چي فرا 

 فامیيل ګټو.  ای خشيص او د ونکی وي، نهګروپېي او مجعي ګټو سات
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ه او فریب نه کوي. د پر خپلو وعدو ابندي وفا کوي. خدع ابن خدلون وايي ښه او حمبوب مرشان معوما خسي وي. مېلمه پاهل وي.

هاتو د خلګو پر اشتبامکزوري خیال سايت. د غریبو خلګو رسه په حمبت چلن کوي. د هغوی احرتام کوي. د مکزوري حق ورکوي. 

ابندي سرتګي پټوي. د کړاونو او تلکیفونو پر وخت لکه هسک غرونه دنګ او متنی والړ وي. د خپل عزت د ساتلو لپاره تر پیسو 

 (. ۱۱۲تېر وي )

ابن خدلون وايي د برش په اترخی يک د اجامتعي ژوند د پیلېدو رسه مس س یايس حامکیت ته اړتیا پیدا سوه. ځکه د برش په فطرت يک 

او جتاوز غریزه پرته ده، د مهدې حیواين او متجاوزي قوې د همارولو لپاره حکومت رضوري دئ. د مهدې متجاوز احساس  د تریي

د راایسارولو لپاره یوې دايس قوې ته اړتیا س ته چي )الف( مرشوع وي، او )ب( دايس موثره قوه وي چي خلګ هل جتاوز څخه 

 (.  ۴۶وجوداتو يک س ته )(. متجاوزه غریزه په ټولو ژوندي م۴۷وسايت )

 

 اانريش :

او نظام مغایر حالت دئ. هغه وايي  ابن خدلون د اانريش خست خمالف دئ. ابن خدلون ابور لري چي اانريش د انساين فطرت

 (. ۱۵۱(. ځکه خو س یايس حامکیت د انسان په رسشت او فطرت يک دئ )۱۵۲انساانن طبعا په اانريش يک ژوند نه يس کوالی )

ابن خدلون وايي بدوي خلګ اانريش خوښوي، ځکه قبایل ذاات هل متدن رسه دوښمين لري. د هغوی مقررارت او انسجام نه 

خوښویږي. د بدوی خلګو غارت او لوټ خوښېږي. د هغوی فطري غوښتنه دا ده چي د نورو خلګو ملکیت خپل کړي. په بدوي 

 جوامعو يک خلګ په بېې قانوين يک ژوند کوي. 

خدلون وايي اانريش یو ملت تباه کوي. یو متدن حموه کوي. ځکه خو س یايس حامکیت او حکومت د انسان فطري خصوصیت ابن 

 (. ۱۱۸-۱۱۹ کوي )نیبقا تضم دوام او دئ. نظام او حکومت د برشیت د

 

 بېې عداليت :

ابن خدلون وايي بېې عداليت د یوه متدن او س یايس نظام تبايه تضمینوي. هغه لیيک د خلګو پر خصويص ملکیت ابندي جتاوز په  

یوه ټولنه يک د جتارت او ثروت د پیدا کولو انګېزه وژين. پدايس حالت يک عامه خلګ دا ګومان کوي چي که چریي پانګه واچوي او 

د هغوی مهدا ثروت به ابالخره د حکومت خلوا ضبط يس، او هل دوی څخه به په زور واخیس تل  په اقتصادي ژوند يک برخه واخيل

 يس. 

خلګو خصويص ملکیت په زوره ترې واخیس تل يس، بليک بېګاري، بېې مزده  ابن خدلون وايي بېې عداليت یوازي دا نه ده چي د

مالیات مه لویه بېې عداليت ده. ابن خدلون وايي بېګاري لویه خدمت، او نور شاقه اکرونه مه بېې عداليت ده. بېې مورده او بېې سببه 

بېې عداليت ده، ځکه اکر رسمایه خلقوي. او اکر او خشيص انرژي د بنیادمانو ذايت رسمایه ده.  دغه راز، هل خلګو څخه د هغوی 

 (.  ۲۴۱-۲۴۰ ده )ش یان په ارزانه رانیول او بیا بېرته هغه ش یان پر هغوی ابندي په ګرانه خرڅول سرته بېې عداليت

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 14تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دايس حکومتونو يک معوما د په ابن خدلون لیيک پر پرګنو ابندي زایت مالیات حواهل کول د حکومتونو د رانسکورېدو سبب ګرځي. 

مالیاتو رامجع کونيک فاسد يس. مس تفیان رشوت خوره يس. ابن خدلون وايي په هره اندازه چي د حکومت مصارف زایتېږي، او په 

اف ډیرېږي، په هامغه اندازه مالیات جګېږي، څو ابالخره جګ مالیات د حامک حکومت د زوال سبب ګرځي حکومت يک ارس 

(۲۴۸-۲۴۹ .) 

ابن خدلون وايي لکه چي د یوې حامکې طبقې عصبیه مکزوري يس، د هغې ډيل س یايس حامکیت ورو ورو زوال کوي. اول، پدې 

د حامکې طبقې عصبیه ال  . د حامک مهدا استبدادپیل کوي، او په وژلو ږيس یايس مرشان هل خلګو څخه مزنوي کې ډول نظامونو يک

ي. مسلح ملیشاوي ډیرېږ  . په وطن يک يک لریي پريت س میي هل مرکزه جال کېږيپه هیواد  اول د وخت په تېرېدو رسه  ي.مکزورې کو 

ي قل رایست تشکیل و ابالخره مهدا انراضه ډيل مس ت. او ه غرنیو س میو يک خمالفان راغونډېږي، او کرار کرار نوي خلګ ورجلبېږيپ

(۲۴۷ .) 

 په س یاست يک د قمل او توري ارزښت :

د یو س یاس توال لپاره ښه وسایل دي، او ابید اکر ترې واخيل. خو د یو دولت د اتسیس په لومړي « توره او قمل»ابن خدلون لیيک 

سلطه خوروي، ههل قمل ابید د  یو ځوان رژمی ځان تثبیتوي، او خپهلپړاوونو يک د قمل په پرتهل د توري امهیت زایت وي. لکه چي 

توري په خدمت يک وي. ابن خدلون وايي د یوې سلسلې په اخرو وختونو يک مه توري ته زایته اړتیا وي، ځکه ههل لومړیتوب د 

 حامک نظام ساتل وي. 

د ويس. ځکه پدې پړاو يک س یايس نظام پوخ، مصون، او د یوه س یايس نظام په پخوايل يک قمل او فرهنګ ته زایته توجه ابیمګر 

مطمنی وي. د ابن خدلون په ګومان پدې وخت يک ابید مالیات منظ،م راغونډ يس، او تعلمی او تربیېې ته زایته پاملرنه ويس. تعلمی عام 

 (. ۲۱۳يس او په پرګنو يک خور يس. اقتصاد غښ تیل يس. او پدې زمانه يک قمل زایت موثر وي )

 قوم يک انمیدي :په 

قوم اسری او غالم يس، په هغه قام يک انامیدي ډیره يس. لکه چي په یو قوم يک امید خمت يس، په هغه  یو ابن خدلون اکږي لکه چي

قوم يک بېې اتفايق زایته يس. ګروپېي او مجعي احساس په يک مکزوری يس. عصبیه یېې ضعیفه يس. د ماتو ملتونو مجعي احساس او 

شکست په خاطر مکزوری سوی وي. لکه چي په یوه قوم يک عصبیه مکزورې يس، د هغه قوم اقتصاد، متدن، او احتاد د پوځي 

 (.  ۱۱۹اترخی حایشه يس )

 متدن او بدویت :

ابن خدلون ابور لري چي د ښار او بدویت تر مینځ به تل جدل روان وي. هغه وايي د ښار او لکي تر مینځ تل یو ډول تش نج 

هغه وايي چي ښاري او لکیوايل ژوند  ي. یعي پرخمتليل ډيل دايي چي ښاري او لکیوايل ډيل د انساين تاکمل طب موجود وي. هغه و 

 لري.  ونههر یو ځانته جال جال اجامتعي نظام

حصراوو يک هل دوی په  رام ژوند ولري، او په عنی وخت يکابن خدلون وايي چي بدوي خلګ دا نه يس زمغالی چي ښاري خلګ ا

هغه ابور لري چي د اترخی په خمتلفو پړاوونو يک بدوي خلګ پر ښارونو تلکیفونو يک ژوند وکړي.  خه حمروم وي.  مدام پههر څه څ
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وړي، او ښارونه فتح کوي. ځکه د بدوي خلګو جنګي روحیه قوي وي. د ځان په ساتلو يک یوازي پر ځان  ابندي ابالخره جهوم ور

تل یوازي وي، او جمبوره دي چي پر خپل ځان ابندي اتاک وکړي، او د ځان دفاع خپهل ابندي تکیه کوي، ځکه په حصرا يک دوی 

 وکړي.

خو د ښار خلګ پر حکومت او پولیس ابندي تکیه کوي. د ښاري خلګو جنګي روحیه مکزورې وي. په انز او سواکيل يک ژوند 

بدوي خلګ ابور لري چي  ښاراین درواجغن  ي. د« بېې مهته»ور لري چي د ښار خلګ کوي. ابن خدلون وايي د حصرا خلګ اب

ر لکیوايل خلګو ښارونه تسخری کړي مهدا وجه ده چي په اترخی يک ابر اب د ځان د ساتلو توان او جرات نه لري. دي. او بېې ننګه

، ي ديسو  ښاري ، او نوي حکومتونه یېې اجیاد کړي دي. د ښاري ژوند په وجه بیا مهدا حصرايي خلګ د وخت په تېرېدو رسهدي

د ابن خدلون په ابور  او س یايس قدرت ترې نیيس. پيس اخيل. حامکه ډهل ړهز او بیا یوه بهل حصرايي ډهل هل حصراوو څخه راوځي، او

  تل نوي اقوام زاړه پيس اخيل. تل نوي س یايس قوې زړې ماتوي.  مهدا دایروي سایلک مدام دوام لري. يک په اترخی

د رشم او پېغور مسهل ډیره  و يک د ننګ او انموس خربه خورا ګرمه وي. خلګ یو بل پېژين، اوابن خدلون وايي چي په بدوي خلګ

جدي وي. په بدوي خلګو يک ساده ګي او پايک زایته وي. وعدې ئې پخې وي. خلګ طبیعت ته نژدې وي. او د ادمیت او 

 راڅريخ. او اقتصادي منابع ئې حمدودي وي.  طبیعت تر مینځ واټن زایت نه وي. د هغوی اقتصاد پر مځکه او حیواانتو ابندي

(.  د لکیوايل س میو ۹۱ابن خدلون وايي د خلګو تر مینځ متفاوت رشایط د هغوی د متفاوتو عایداتو د الس ته راوړلو نتیجه ده )

د  ون وايي چيد ښارونو اقتصاد پر جتارت او اکروابر ابندي تکیه لري. ابن خدل اقتصاد پر زراعت او مادلاري ابندي تکیه لري.

 او فرهنګ يک توپری وي. دودونو، ښارونو او لکیوايل س میو په اکلیو، خواړو،

(. تولیدات مک وي، او د خبر نه مری ژوند وي. لکیوايل خلګ د ځان او چبیانو د مړولو هل ۹۲لکیوايل ژوند خست او ساده وي )

خلګ اضافه ش یان نه لري. اضافه پانګه نه لري. لکیوايل ژوند مشلک رسه خمامخ وي. بدوي ژوند د انساين ټولين طبیعي حالت وي. 

ښاري خلګ معوما  ابن خدلون وايي چي (.۹۳د بنیادمانو په تاکمل يک لومړی پړاو دئ. او دلې را وروس ته، ښاري ژوند راځي )

 (. ۹۴بد لکامت اس تعاملوي، هغوی دا اکر حیت د ښځو په حضور يک مه کوي )پخپلو ورځنیو حماورو يک 

ابن خدلون وايي لکیوايل خلګ د ځان د دفاع لپاره دیوال او الک نه لري. بليک د ځان د ساتلو لپاره یوازي پر خپل ځان ابندي تکیه 

کوي. لکیوايل خلګ اب مهته وي. لکیوايل خلګ د ش پېې په تېارو يک د س پو غپا ته پام کوي. خو ښاري خلګ پر حکومت، قانون، 

(.  په لکیوايل س میو يک د خلګو د کنټرول لپاره یوازین ۹۵د ښاري خلګو رزيم روحیه مکرنګه وي ) او پولیسو ابندي تکیه کوي.

 (. ۹۷واک او صالحیت د خان او ملک وي )

چبیان وي، او  ته ابندي راڅريخ. خلګ د یوه پالرابن خدلون وايي په لکیوايل س میو يک د خلګو عصبیه معوما پر وینه او پلرين رش  

 (. ۹۸اکرثه په یوې قبیلې پوري تعلق لري. په لکیوايل س میو يک د پالر او نیکه جشره ډیره هممه وي )

ابن خدلون ابور لري چي صلح دوس ته اقوام س یايس رایست نه يس کوالی، ځکه س یايس حامکیت نظايم قوې ته اړتیا لري 

(۱۱۰ .) 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 14تر 11 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

(. بدوي ۱۱۸دن دوه خمالف قطبونه دي. بدوي خلګ هل متدن رسه ذايت دوښمين لري )ابن خدلون عقیده لري چي بدوي ژوند او مت

(.  ابن خدلون وايي که چریي بدوي ۱۱۹او اتالن کوي. بدوي خلګ قانون نه مين. اانريش ئې خوښه وي ) لوټ خلګ فطرات

ابن خدلون وايي چي (. ۱۱۸ سقوط کوي )ژوند او نظام پر ښاري ژوند او نظام ابندي غلبه وکړي، هغه ښارونه او متدنونه مسدس يت

 بدوي خلګ په اانريش يک ژوند کول ازادي تلقي کوي. هغوی هیچا ته اطاعت نه کول ازادي ګڼېي. 

 

 متدن، ښار، معران

ښاري ژوند، نظام، او متدن جوړېږي. د ښارونو او  ايس حامکیت تر تثبیتېدو راوروس تهابن خدلون وايي چي په یوه ښار يک د س ی

، څو پاره د نفوس ډیروايل ته رضورت س تهمتدنونو جوړول وخت، پیسې، فرهنګ، او جتمل ته اړتیا لري. د ښارونو د پراخولو ل 

ښارونو او (.  د ۲۶۳ډیر وخت، س یايس ثبات، او پالن ته رضورت لري ) ښارونه اابد يس. د سرتو ښارونو او متدنونو جوړول

سرتو د س یايس نظامونه ابن خدلون ابور لري چي سرت   ې ته مه رضورت لري.عمتدنونو جوړول د چاپریایل او حمیطي رشایطو مطال

. ځکه په ښارونه يک د خلګو مترکز زایتېږي، متدن اجیادېږي، او فرهنګ او هرن خلق کېږي. سرت ښارونو اجیادولو ته رضورت لري

حکومتونه سرت څيل او ودانۍ جوړوي. ځکه یوازي سرت طاقتونه کوالی يس چي زایت خلګ اس تخدام اکندي، د ډیرو خلګو 

 (. ۲۸۲) مرکزونه وي. د نوي متدن مرکز وي لود لکتور د روز  ونهښار  (. ۲۶۵مهاکري ترالسه کړي، او زایيت پیسې ولګوي )

(. د ښارونو او متدنونو په جوړولو يک هوا او ۲۶۷ښارونه ابید هل زهرجنو حمیطي امراضو څخه وساتل يس )ابن خدلون وايي چي 

ایطو ته پام د ښارونو په جوړولو يک ابید حمیطي رش  اوبه زایت امهیت لري. د خلګو او ښارونو نظافت او پايک زایت رول لري.

 حاممونه او غسل خانې ولري. ويس. ښارونه ابید پايک جاري اوبه ولري. د اوبو د ذخریه کولو سیس ټ،م ولري. 

ښارونه د مالیاتو د راغونډولو سرت مرکزونه وي. ابن خدلون وايي چي په ښاري ژوند او  ابن خدلون وايي چي د یوه حکومت لپاره

د خلګو خصويص ملکیت ابید جدا وساتل يس. ابن خدلون وايي د اظت خست رول لري. متدن يک د خصويص ملکیت ساتل او حف

طبقه ابید حفاظت يس، او دايس مقامونه ورکړه يس چي د هغوی په  هش متنو خلګو ځاين مصونیت زایت امهیت لري. د ښار ش متن

 (. ۲۸۲درد وخوري )

یت اکروابر او مالیات يک ممتدن او ش متن خلګ ژوند کوي. په ښارونو يک د ثرومتين طبقې موجود په ښارونوابن خدلون وايي معوما 

بن خدلون وايي چي د ټولو بدوي ټولنو هنايي هدف او آ رمان ښاري کېدل وي. ښاري ژوند جتمل، اقتصادي رونق، او د راجلبوي. ا

  (. ۲۸۵یش او جتمل ټول په ښارونو يک وي )ع ښه غذاوي، ش یک اکيل، فیش ين ش یان،ارام ژوند رشایط برابروي. 

او بېې مهيت تقویه کوي. د وخت په  او هوسا رشایط په خلګو يک ټمبيل ابن خدلون عقیده لري چي د ښاري ژوند امن، جتمل،

 تېرېدو رسه ښاراین کرار کرار فاسد يس، او اخاليق معیاورنه ئې راټېټ يس.

ابن خدلون وايي لکه چي حکومتونه پاخه وي، ابثباته وي، ههل په هیواد يک اقتصادي رونق وي، وده وي. خلګ په عیش او نوش  

 يک ژوند کوي. مالیات ډیروي. حکومت کوالی يس چي خپل مصارف پوره کړي. 
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په عامه خلګو او سکتور يک تولید او ابن خدلون وايي د متدن، جتارت، او معويم ثروت د جګولو لپاره حکومت ته پاکر ده چي 

(.  هغه عقیده لري چي لکه خلګ جتارت او اکروابر و نه کړي، متدن او ښاري ژوند سقوط ۲۴۰اقتصادي فعالیت زایت اکندي )

 (. ۲۳۹-۲۳۸کوي. هر څه خوسا کېږي )

 

 د ابن خدلون اقتصادي نظرایت :

ان ځینو ش یانو ته اړتیا لري.  د انساين ټولين اقتصادي اکروابر پر ګټه انسان غذا ته رضورت لري. او هر انس هر ابن خدلون وايي

 حیايت امهیت لري.  ري ده. فایده د رسمایېې په راغونډولو يکاو فایدې ابندي والړ دئ. فایده د بنیادمانو د ژوند او معاش لپاره رضو

دلون وايي چي اکر ارزښت جیاد سوی وي. ابن خابن خدلون وايي ګټه هغه ارزښت دئ چي د بنیادم په اکر او انرژي ابندي ا

زمحت فایده خلقوي. انسان ارزښت احیادوي. انسان متدن،  (.۳۰۳(. د ارزښت د خلقولو اصيل عامل انسان دئ )۲۹۸تولیدوي )

لکه چي په ټولنه، متدن، او ښار يک خلګ لږ يس، متدن پیکه کېږي، او ابالخره سقوط  اقتصاد جوړوي. ابن خدلون وايي ښار، او

 (. ۲۹۹) وکه سوکه مري، او په خرابه بدلېږيکوي. لکه چي بنیادمان هل ښارونو څخه کوچ وکړي، هغه ښارونه س

غه وايي چي د حکومت یوه ابن خدلون په اقتصاد او س یاست يک د عامه خلګو د خصويص ملکیت د ساتلو جدي پلوي کوي. ه

او ډاډ فضا برابره  لپاره په ښار او جامعه يک د امن خلګو خصويص ملکیت وسايت. د ثرومتن کسانو اسايس وظیفه دا ده چي د

بل ځای ارصار کوي چي رسمایه داران ابید وساتل يس  ابن خدلون (. ۲۳۸. د خلګو لپاره د پانګوين فرصت برابر کړي )اکندي

(۲۸۱ .) 

(. بل ځای اکږي چي د س یايس ۴۱خدلون ابور لري چي س یايس مرشان وظیفه لري چي د خلګو اقتصادي وضع ښه اکندي )ابن 

 (. ۲۴۰قدرت لپاره اقتصادي طاقت رضوري دئ )

د خشيص ثروت او ملکیت هل ډیرېدو  د  لوړ پوړ چارواکو عايل رتبه س یايس پوس تونه چي په حکومت يک  ابن خدلون بل ځای وايي

رسه زایته مرس ته وکوي. لکه چي یوه ډهل س یايس حامکیت ترالسه کړي، خلګ د هغوی خدمت کوي. خلګ د هغوی مصارف هتیه 

کوي. عايل رتبه س یايس پوس تونه د ثروت د ذخریه کېدو سبب ګرځي. ابن خدلون ابور لري چي هر څونه چي س یايس مقام سرت او 

 (. ۳۰۴ي، په هامغه اندازه ئې اقتصادي ساحه پراخه وي، او د ثروت د راغونډولو اماکانت پيک زایت وي )ابنفوذه و 

هغه اقتصادي کوښښ ته وايي چي ګټه ترالسه يس، او رسمایه زایته يس. ماان  او بزنس اکروابر ابن خدلون جتارت دايس تعریفوي

 (. ۳۱۰دغه جتاريت فعالیت هل الري راغونډ سوي مبلغ ته ګټه وايي ). د خرڅول دي رزانه رانیول، او په ګران قمیتش یان ا

جتارت وکړي د بزنس په ابب دايس  په اینده يک ابن خدلون یو ځای اکږي یوه ورځ یوه ابجتربه اتجر یوه ځوان ته چي غوښ تل ئې

وویل : زه به ات ته جتارت په دوو ټکو يک خالصه کړم. ارزانه سودا وکړه، او ګرانه ئې خرڅه کړه. مهدا د جتارت اصيل مفهوم دئ. او 

 (.۳۱۰مهدا د خربي شریه ده )
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 س یايس اسالم او ابن خدلون :

هغه بل ځاي وايي چي اسالم عدالت او  (.۱۵۵استبداد نه خوښوي )ليت، او ابن خدلون لیيک چي اسالم دیکتاتوري، بېې عدا

(. ابن خدلون وايي چي د اسالم په صدر يک خلیفه ۱۵۷انصاف تروجیوي، او هل مسلاماننو څخه غواړي چي د اسالم دفاع وکړي )

ل. ابن خدلون وايي چي ګان مه دیين او مه دنیوي س یايس مرشان ول. ځکه د حرضت محمد مقام او س یايس مریاث مهدا اجیابو 

 (. ۱۵۷اسالم هیڅلکه خلګ په اانريش يک نه پرې ږدي. د ابن خدلون په قول د  اسالم په صدر يک امت تل یو امام الره )

 نو بنا دا و ای س یايس لیدرشیپ ته اړتیا لري،څرنګه چي اساليم اجامع پدې ابور ده چي انساين ټولنه تل امامت ا ابن خدلون وايي 

يک پوره برخه واخيل. ابن خدلون لیيک چي دا  تولغو او عاقلو مسلاماننو وظیفه ده چي د اساليم ټولين د مرشتوب په انتخاابټولو اب د

د قران او سنت رسه مس د وخت د س یايس امامت اطاعت وکړي. ځکه قران جمید امر د ګردو مسلاماننو مذهيب وظیفه ده چي 

 (.  ۶۲اطاعت وکړئ )کوي چي د خدای، رسول، او خپلو امرانو 

ابن خدلون وايي چي په اسالم يک د س یايس مرشتوب او امامت رشایط څلور دي. په بل عبارت، هر څوک چي د مسلاماننو 

مرشتوب او امامت غواړي ابید دا څلور خمکين وړتیاوي ولري. اول، ابید په اساليم احاکمو يک عمل ولري. دومه، امیانداري او 

د رش تنی وي. درېمی، یو مرش ابید ابکفایته وي. لټ او بېاکره نه وي. څلرم، د یو مرش حصت ابید سامل صداقت ولري. مرش ابی

وي. فزیيک او دماغي مشالکت و نه لري. او دايس فزیيک او رواين تلکیفونه و نه لري چي د هغه پر وظیفې ابندي منفي اثر 

و س یايس امام اسايس وظیفه دا ده چي د خلګو دنیا ور مسه کړي. د (.  ابن خدلون وايي چي په اسالم يک د خلیفه ا۱۵۸واچوي )

 (. ۱۵۵اقتصاد مغ ئې ور وخوري )

این خدلون وايي چي اسالم پر خلګو امر کوي چي د ښو مالتړ وکړي، او هل بدو رسه جمادهل وکړي. هر مسلامن موظف دئ چي د 

 او توره مبارزه وکړي. وايي. د بدو رسه په ژبه، قمل، و رشارت رسه جمادهل وکړي. حق 

ابن خدلون وايي اسالم شايه او سلطنيت نظام نه خوښوي. اسالم س یايس استبداد او د قدرت شهوت غندي. س یايس تقوا 

 په اسالم يک س یاست پوره دخیل دئ. ابن خدلون وايي تروجیوي. 

ابن خدلون اکږي ندي سال مشوره کوهل. ابن خدلون وايي حرضت محمد مدام د خپلو ایرانو رسه پر معويم او خصويص مسایلو اب

 (. ۱۹۱حرضت محمد مدام د ابوبکر رسه سال مشوره کوهل، او مهدا سبب وو چي ځینو اعرابو ابوبکر د حرضت محمد وزیر ابهل )

ابن خدلون وايي څرنګه چي په اسالم يک د س یايس لیډرشیپ مسهل ډیره هممه ده، نو بنا د حرضت محمد تر وفات وروس ته د هغه 

 (. ۱۵۶انتخاب کړ ) مرش اجامع خپل امام او س یايسګډه ایرانو ابوبکر په 

داد د خلګو او س یايس حامک تر مینځ تړل بیعت د س یايس وفادارۍ یو قرار داد دئ. دا س یايس قرار  په اسالم يک ابن خدلون لیيک

خلګ السونه رسه ورکوي، کېږي. خلګ د س یايس حامک رسه تعهد کوي چي اطاعت به ئې کوي. ابن خدلون وايي چي په بیعت يک 

امر کوي چي حامک به د خلګو ګټي سايت، د هغوی د  ابن خدلون وايي بیعت قول رسه ورکوي.  چي په معاملو يک لکه په جتاريت

 (.۱۶۶قتصاد مغ به خوري، او هغوی به په مقابل يک د س یايس مرش اطاعت به کوي )ا
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د ظاملو حاکامنو پر  ضد د قیام کولو س پارښت کړی دی. هغه وايي ډیرو مذهيب مرشانو د  ته ابن خدلون اکږي چي اسالم مسلاماننو

 (. ۲۷ظاملو حاکامنو پر ضد انقالبونه کړي دي )

 پای

عي علومو خمتلف شاګردان ئې یو دايس س یايس، فلسفي، او علمي اثر دئ چي پېړۍ پېړۍ کېږي د اجامتد ابن خدلون مقدمه 

مطالعه کوي، او نوي نوي ش یان پيک پیدا کوي. د ابن خدلون د مقدمې اثرات بنی املليل دي، او ښايي تر اساليم جوامعو په نورو 

ل دې ابدي اثر يک کوښښ کړی کړئ چي د انساين ټولنو د ودي، لري. ابن خدلون پخپو ټولنو يک زایت لوس تونيک او پلواین 

انکشاف، او تاکمل قاعده کشف کړي. په انساين ټولنه يک د اجامتعي حتوالتو عوامل او سببونه پیدا کړي، او د اترخی د آ ینده سری 

ابن خدلون غواړي چي اترخی او  کړي.  ر رمسبل لپاره د اترخی د سری یو احامتيل تصو او د مس تق  لپاره یو مسری او هجت ترس می کړي.

وتيل، او یو معويم درک ترې تر السه  مطالعه کړي. اترخیي حوادث او حرکت د عقل په تهل يک اجامتعي حتوالت انتقادي او حتلیيل

 په اکرثو خربو يک خپهل اس تاد او مرجع دئ. ابتاکر دا دئ چي اکرثه نظرایت ئې خپل دي.  علمي کړي. د ابن خدلون

 

Ibn Khaldun: The Muqaddimah An introduction to History. Translated by Franz Rosenthal. Edited 

and abridged by N. J. Dawood. Princeton University Press. 1967. 
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