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یادښت 

  وادېد ه ېتر ننه پور  ېس یراه لید نوي نظام د پ ېپه افغانستان ک  ېم کال ک ۲۰۰۱په 

  تهځرامن ېک  له یانقطاع په پا ېکلن ۴۰ ېد ږ مهمه ستونزه د ن وهی  رډګد  ۍد روشنفکر 

کهړیروشنفکر نسل معرفتي ا وانځد اوسني  ږزمو یې ېک له یپه پا ېتشه ده چ ېشو 

  ۲۰ رو ېپه ت ېده. په بل عبارت د افغانستان نوي نسل ته چ ېد خپلو اسالفو رسه شلول

  ګړې . دا نسل تر جيېږلیوروسته پ ۲۰۰۱تر   خ یتار ، ید  یروزل شو  ېکلونو ک

  ېلري او له همد  ایبلدت هږ ل رهډې شوي معرفت رسه  دید تول ېافغانستان ک ېاندړ و

  یلځاید ب  ېر یجز  ېاو مشهود ېمعلوم ېو ید د  وادېد ه ېک رډګ امله په معرفتي 

  و ی  ږته په کتلو رسه زمو ېستونز  ې. د ید  ردانهګ رس  ېک لو ځ او کشف په هلو  ېنټپل

  .وړ نن له پرون رسه وصل ک هګ ارتباطي پله په تو   وی د    ېچ ی رسالت دا هم د

مجروح   نیبهاؤالد دیس رټاکډپوهاند  کوال یشاعر او ل لسوف،یف  یال یافغانستان نوم د

  ېک ۍد اسامر په ولسوال تی وال ړ مه د کون۱۲په  ۍکال د فربور  الدي یم م۱۹۲۸د 

په مرموز   ېک  ورېښ په پ هېټمه ن۱۱په  ۍکال د فربور  الديیم م۱۹۸۸او د   دلوېږېوز 

  .شو دیشه ول ډ

د دوکتورا تر   ېک  رډګپه  ېاو فلسف اتوید ادب ېمجروح  په فرانسه او جرمني ک پوهاند

شو او تر   ېاستاد پات  ېد فلسف  ېپه کابل پوهنتون ک ایاو ب ړېوک ړېزده ک ېکچ

  .ړېهم تررسه ک ې اداري دند رې شم و ی یې  ګنڅ
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او د ژوند اصيل رسالت د غريب فلسفي  هګپان ځمن وړ کپوهاند مجروح د زده د

کول   تهځرامن زېپوري سنت هړ په ز  و ید  خهڅ ېاسالمي فلسف –مکتبونو او د رشقي 

د   ېوي چ لسوفیف  ینړ ممکن لوم ېک خیوو. مجروح د افغانستان په معارص تار

د   یې ېک  لهیاو په پا او هړ مطالعه ک   هګډد رشق د عرفان رسه په  یېغرب فلسفه 

  ې. په بل ساده عبارت هغه فلسفي مباحث چړک  دیمنت تول یسار  ېمعرفت ب اييځ

لوستيل وو، د افغان انسان لپاره  د  ېاو جرمني په پوهنتونونو ک ېد فرانس  ي ړ نومو

په ساده ژبه   یېرسه   ولوین ېپه نظر ک  تونویواقع نيیمعرفت رسه پخال او د ع اييځ

 .ل ړ ک انیب

 

د   ۍد نفس، ژوند او آزاد   ېآثارو په مرکز ک ولوټ ېدږ پوهاند مجروح ن د

په   اری » د جرب او اخت ول ډپه   ګېلېده. د ب نه ټاصطالحاتو د معنا او مفهوم پل

او  ېژندېپان ځد  ېفلسفي بحثونو په محور ک  لوېالبېد ب  ېک ک«ټیالکډی

په ساده   ېدي چ  ل مباحث شام  وندړ د فلسفي مکتوبونو ا ګنڅتر   ېژندن ېپانسان

  ید  امار«ښ  اينځانځ»  ایمهم اثر ب  ولوټ . د پوهاند مجروح تر ید  ی شو  کلیل توښ پ

د انسان،   یېژبه  کهیاو په فلسفي او سمبول ید  ی شو  کلیل ېدفرتونو ک ۶په  ېچ

د هر هغه   امارښ  اينځانځ نایپه و يړ . د نوموید  ړیبحث ک هړ په ا استیاو س ېولنټ

عبادت کوي. په   یې ایاو ب ويړ بتان جو ېک  انځ ل په خپ ېده چ  سهیک ادمیبن

روزي او بالخره    ېک انځپه خپل  یېهر انسان  ېچ  ید  امارښهمدا  ېک قتیحق

  .رويېتر ستوين ت  امارښ  یهمدا په خپل الس روزل شو  یې

 لسوفیف   ايلینوم  ېدد  ېړۍپ  ېم۲۰د    ېلري چ  ېپه پام ک   ۍ مډیمحروج فلسفي اکا  د

آثار په    رېشم  وی   يړ په مناسبت د نومو  نیم تل۳۳او د    ېز یکل  ېم۹۳د  (  ۱۹۸۸  -۱۹۲۸)
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  ۍ انځانځ(، )د  کیالکتډی  اری)د جرب او اخت  ېآثارو ک  ې. په ديړ خپاره ک  ول ډ  اړیو

و برخورد    نیالد   جامل   د ی( او )سې سندر   ناآشدفرتونه(، )نا  ۶  ی خود  یاژدها   -امارښ

  .رشق و غرب( کتابونه شامل دي

 ۍته د پوهاند مجروح د معرف   وانانو ځآثارو د خپرولو اصيل موخه نوي    ېدد

افغانستان له روشنفکرانو رسه د   ې اندړ و ګړېد ج  ېک ر ډګپه روشنفکري  رهېرسب

  طویحساسو رشا و یپه اوسن وادېد ه  ېپر د رهېدي. رسب لول ښ نوي روشنفکر نسل ن

  ولنهټ ږ. اوسمهال زموژينېوپ امارانښ اينځانځ اوړ پ ې دد  ېفرض ده چ ولوټپر  ېک

  .لري ایتړ ا  ره ډېمجروح آثارو ته تر بل هر وخت   نیؤالدبها دیس ر ټاکډد پوهاند  

 

  تښ درن په

  ميډیفلسفي اکا مجروح
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 جرب که اختیار؟

 

انسان هر هغه څه کولی يش چې زړه یې غواړي؟ دا پوښتنه دوه اړخونه  

لري، یو دا چې انسان د هر څه د کولو توان لري که نه؟ بل دا چې که یې  

 توان هم ولري، دا واک او اختیار لري چې ویې کړي که نه؟ 

سړی هر څه نه يش زده کولی او په هر څه نه يش پوهېدای. سړی تر خپل  

ن نه يش پورته کولی. تر خپل وس زیات کار نه شی کولی.  وس پورته وز 

استعداد   خپل  وکړي،  هم  مترینونه  بدين  یا  ذهني  ډېر  څوک  که  ان 

وغوړوي او خپل توان نهايي حد ته ورسوي، بیا به هم محدود پاتې يش.  

موږ غر نه شو خوځولی، د توپان مخه نه شو نیولی، ملر ته نه شو ختلی  

مړی اړخ نسبتاً اسانه ځوابولی شو. ځواب به دا وي  او ... نو د پوښتنې لو 

چې د انسان توان محدود دی. انسان په ذهني او فیزیکي لحاظ محدود  

دی. نو مجبور دی چې یوازې هغه څه وکړي چې وس یې ورته ريس.  

 دغه جرب څوک یا څه شی پر موږ تحمیلوي؟ 

ر څه یې  د پوښتنې دویم اړخ به راواخلو. که انسان مطلق مختار وي، ه

چې په توان کې وي، کولی یې يش. په دې حساب هر څوک تر ځان  

کمزوری ډبولی يش، بل خپه کولی يش، غال کولی يش، دروغ ویلی يش،  

بل ته تاوان رسولی يش، او دغسې ډېر نور کارونه. خو موږ په عميل ژوند  

نه کوو چې کولی یې شو. ولې؟ همدارنګه ډېر کله   کې ډېر داسې څه 

رانه کېږي چې کول یې نه غواړو. نو دا به څه شی وي زموږ  داسې څه  



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 
 

15 

 

 اختیار محدودوي او د جرب منلو ته مو مجبوروي؟  

بله پوښتنه دا ده چې موږ چې دا هر څه کوو، دا په خپله خوښه او په خپل  

اختیار کوو؟ داسې خو به نه وي چې موږ به ګوډاګیان یو او د کنټرول  

وي او څه چې هغه غواړي، راباندې کوي  تارونه به مو د بل په الس کې  

یې؟ مثالً موږ د تقدیر ګوډاګیان یو که تقدیر مو په خپل الس جوړوو؟  

څه چې موږ یې د عادت له مخې کوو، پخپله یې کوو که زموږ د الشعور  

 په تیارو کې ناست کوم آمر یې راباندې کوي؟   

موندلی   ځوابونه  یې  کې  کتاب  دې  په  چې  دي  پوښتنې  هغه  شئ.  دا 

میتود   فلسفي  په  مسأله  اختیار  او  جرب  د  مجروح  بهاالدین  سید  پوهاند 

راسپړي. کله چې پوښتنه کوو، انسان مختار دی که مجبور، دغه پوښتنه  

پیدا کېږي چې د څه يش په مقابل کې؟ اروښاد مجروح د انسان د جرب  

ل  او اختیار مسأله په درېیو برخو کې توضیح کوي، انسان د طبیعت په مقاب

کې، انسان د خپل نفس په مقابل کې، او انسان د بل انسان یا د ټولنې په  

مقابل کې. دی د هېګل له دیالکتیک روش څخه کار اخيل. په دې روش  

(، نفي  Theseکې د هرې پدیدې لپاره درې پړاوونه منل کېږي: د تایید ) 

(Antithese( او ترکیب ،)Synthese  .پړاوونه ) 

راسپړي، بلکې مهم فلسفي  رب او اختیار مسأله نهخو دا کتاب یوازې د ج

ارواپوهنې   د  بیانوي،  فلسفه  سیاست  او  اخالقو  د  راپېژين،  مکتبونه 

توضیح   نظریې  ادلر  آلفرد  او  فروید  زیګموند  د  یانې  نظریې  مشهورې 

 کوي او د انسان د مجبوروايل او مختاروايل په سپړلو کې ورنه کار اخيل.   

ه به تاسې د ډېرو مهمو او مشهورو فیلسوفانو،  د دې کتاب په لوستلو رس 

ارواپوهانو او متفکرانو د مفکورو له اساساتو او عمده ټکو رسه اشنا شئ.  
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تاسې   که  او  دي  کړي  بیان  ژبه  اسانه  په  مفاهیم  دغه  مجروح  ارواښاد 

همدغه شیان په نورو منابعو کې ولولئ، ښايي ورته متوجه شئ چې په  

دي. د دې خربې مانا دا ده چې پوهاند مجروح  اصل کې دومره اسانه نه  

دغه مفاهیم چې په هغه وخت کې زموږ د خلکو لپاره ډېر نوي وو، ښه  

هضم کړي وو، په زَور او زېر یې پوه شوی او بیا یې هغسې لیکيل وو  

 چې دی پرې پوه شوی و.  

د کتاب مولف د مختلفو پوهانو نظرونه راخیستي دي خو د هر یوه نظر  

انتقادي نظر کتيل دي »خو«ګانې یې ښودلې دي او د هغوی د    ته یې په

مخالفو نظرونو تر څنګ یې خپله خربه هم کړې ده. زموږ اکرثه خلک  

ګومان کوي چې د لویانو خربې د ردولو نه دي. که څوک په کوم کتاب  

کې یو څه لويل، فکر کوي چې هغه به د کاڼي کرښه وي، خصوصاً که  

مل، فیلسوف ... وي. پوهاند مجروح یې راښيي  دا خربه د کوم مشهور عا

ننګوو او خپل فکر وررسه  چې څرنګه د نورو پر نظرونو نقد وکړو، ویې 

 وجنګوو. 

د کتاب په پای کې، په کتاب کې د راغلیو اصطالحاتو ترشیح راغلې ده.  

د هرې اصطالح انګریزي، فرانسوي، او آملاين بڼې او وررسه په مختلفو  

حاتو ماناګانې لیکل شوې دي. نو له دې کتابه د یو  علومو کې د اصطال 

وړوکي خو معترب قاموس کار هم اخیستلی شو. همدارنګه د هغو اعالمو  

لنډه پېژندنه او د آثارو نومونه هم د کتاب په آخر کې لوستلی شئ چې  

په دې کتاب کې یاد شوي دي. د دې ګټه به دا وي چې که چا ته د دې  

ی وي او د هغوی د نورو اثارو د لوستلو شوق  پوهانو نظریې خوند ورکړ 

 ورلوېدلی وي نو دلته به یې د کتابونو نومونه پیدا کړي.  
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ژبه له یوه نسله تر بل نسله څه ناڅه بدلېږي. نن سبا موږ یو ډول نرث لیکو  

خو د پوهاند مجروح د نسل نرث یو څه متفاوت و. د متفاوت نرث لوستل،  

هره ورځ هامغه یو رقم خواړه وخوري  بل خوند لري. لکه یو څوک چې  

خو یوه ورځ بل رقم خواړه ورته په الس وريش نو د تنوع تنده به یې ماته  

د   موږ  نن سبا  توپريه خوند واخلئ.  له دې  به هم  تاسې  يش. فکر کوم 

سایکولوژي لپاره »ارواپوهنه« د معادلې اصطالح په حیث کاروو خو په  

دی. همدارنګه دلته به روحي او  دې کتاب کې علم النفس ورته راغلی  

 نفيس د اروايي پر ځای وګورئ، کهرتي د حقارت پرځای.  

فکر کوم دا کتاب د موضوع په لحاظ ال هم هامغومره نوی دی لکه د  

لیکلو په وخت کې چې و. زموږ نسل د دې کتاب لوستلو ته تر هاغه نسله  

چ  ځکه  و.  لیکلی  ورته  مجروح  استاد  چې  لري  زیات رضورت  ې  ال 

ګانو له ډېرو څخه د تفکر،  تعصبونو، کرکو، افراطي فکرونو او ایډیالوژي 

استدالل او منطقي مباحثې امکان اخیستی دی او د فلسفي اثارو مطالعه  

 به موږ ته دا امکان راکړي. 

مطمین یم چې د کتاب له لوستلو وروسته به مو فکر ال پوخ شوی وي.  

 ه درنه الړم.نو تاسې د فکر د پخولو سفر پیل کړئ، ز 

 

 مینه او درنښت 

 

 الله زغممحب

 ۱۸، ۱۱، ۱۳۹۵کابل، 
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 پرولوګ

 

د برش په تاریخ کې تل نوې نوې مفکورې راپیدا کېږي، له دې مفکورو  

رسه مقابله یا مخالفت کول د زمانې د جریان او د تاریخ د سیر په مخالف  

سمت کې حرکت دی. په یو سیالب کې مخ په پورته المبو وهل دي. نن  

انسان هغه انسان نه دی چې وکړای يش ځان د شعر او تخیل په طالیي  

پټ وسايت، د شپې آسامن ورته له مرغلرو ډک دریاب ښکاره    برجونو 

شهیدانو   خیايل  د  عشق  د  کې  رڼا  ورکېدونکې رسه  په  شفق  د  او  يش 

خونریزي وویني. نن لوړ شخصيت هغه شخصيت نه دی چې د برشي  

دنیا غوغا د لوږو او تندو فریادونه، د جنګونو او مرګونو هنګامې له لیرې  

ی پرې وکړي، د برش په حالت رحم وکړي او  واوري، یوازې سوړ اسویل

 خپله مرتبه د دې شور او رش له ګرد او غبار څخه پرته وبويل.  

مجرد   یو  د  انسان  چې  دی،  نه  فیلسوف  میتافیریکي  هغه  فیلسوف  نن 

خالص فکري او روحي موجود په حیث وپېژين او د ده د وجود حقیقت  

 قيل اوهامو کې ولټوي. او د ژوند مانا یې په فکري تصوراتو او خالص ع

نو ځکه د جرب او اختیار په مسأله باید نوې خربې ويش. زه غواړم په دې  

رڼا واچوم چې د جرب او اختیار موضوع یو مجرد میتافیزیکي بحث نه  

دی او د دې مفکورې د ثابتولو هڅه کوم چې: جرب او اختیار د انسان له  

مسألې حل د انسان په علم  پاره یوه محسوسه او حیايت مسأله ده او د دې  

 او پوهه کې دی.  

رښتیني علم او پوهه هغه حقیقي موثر عمل دی چې د تاریخ سیر بدلوي  

 د رسنوشت د نامعلومه سیالب مخه نیيس او مجبور انسان مختاروي.  
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 د لوی خدای  په نامه 

 

کال د دویمې ګڼې پر ځای    ۱۳۵۳دا ښکلی کتاب چې د وږمې مجلې د  

مینانو ته وړاندې کېږي؛ رښتیا په دې ارزید چې زموږ د    د پوهې او پښتو

مهالنۍ غونډه یوه خپرونه ترې په ټولو پوهنیزو رنګارنګیو رسه ځار يش،  

که نه. موږ تېرو ترخو ازمیښتو له مخې دا درې کاله په کلکه له دې نه  

په   د مجلې  لپاره  لوړولو  د  معیار  ژبني  او  د علمي  و چې  ځان ژغورلی 

ه  استنسل  خپرونو کې  مو  لوستلیکې  یوولس  رانيش، لس  ېڅ کوم ځنډ 

پنډ   ټوکه  تاریخ( غوندې دوه  په دربار کې د کودتاوو  مغلو  )د  او  کړل 

 کتاب مو د پوهنتون په چاپخانه کې چاپ کړ.

»د جرب او اختیار دیالکتیک« چې له ګټورو او ژوندیو فلسفي موضوع  

ېواد او بیا پښتو کاله د مخه په ه  ۱۳ګانو څخه ګڼل کېږي، لومړی ځل  

کې د یوه نوچار )ابتکار( او له دې رسه زموږ د ميل ژبې د علمي کېدلو  

په الر کې د یوې لومړنۍ بېلګې په توګه د همدې څانګې له خوا خپور  

 شوی و. 

دغه اوسنی چاپي نویوالی یې یوازې جولیز نویوالی نه لري لکه چې تر  

ړونې او زیاتونې څرګند  هر څه زیات د معنوي نوي وايل، کره کونې، بشپ

ويي په کې شته او پوره باور دی چې د پوهنځي تر لوستي چوکاټ د  

 باندې هم د ډېرو پوهنمینو تنده خړوبه کړي.

 په درناوي 

 دوکتور زیار 

 د وږمې مجلې چلوونکی
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 د دې کتاب په باره کې

 

د جرب او اختیار څو اړخیزه موضوع له ډېرې مودې د جهان د نوموړو  

خوږونکي  او رس  ژور  ډېر  چې  ده  مسأله  اختاليف  یوه  منځ  تر  پوهانو 

 بحثونه پرې شوي دي.  

همدغو تاو را تاو او پېچلو بحثونو دا جړه مشوړه نور هم جړه کړې او په  

 ډېرو قدحو او جرحو د شادي زخم ترېنه جوړ شوی دی.  

ښاغلی سید بها الدین مجروح چې هم په فلسفه کې د لوړو تحصیالتو  

خاوند دی او هم یې فطري استعداد د علمي کنجکاوۍ او موشګافۍ له  

پاره ډېر مساعد دی، په دې موضوع په نوي طرز غږېدلی او له هرې خوا  

 یې په هر اړخیز ډول ډېره ښه رڼا اچولې ده.  

دی چې ډېر ګران علمي مطالب    د دې کتاب ممتاز او مختار صفت دا 

یې په اسانه ژبه بیان کړي او له خپلو متهیدونو او مقدماتو څخه یې ډېر  

ښه منطقي نتایج اخیستي دي چې په موضوع باندې د مولف حاکمیت  

 څرګندوي.  

په دې کتاب کې د فرد او اجتامع رابطه، د غالم او بادار مسأله په داسې  

ه چې د لوستونکي ذهن او فکر یې  ډول د څېړنې الندې نیول شوې د

مطالعې ته ډېره تلوسه پیدا کوي او څوک ترېنه سرتګې بلې خوا ته نه يش  

 اړوی.  

ډېر مهم ټکي پکې دا دی چې د جرب او اختیار د مسألې تعلق او ارتباط  

 له ژوند رسه ډېر ښودل شوی او حیايت درس ترېنه اخیستل کېږي.  
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مت  لوستونکي  کې  رڼا  په  کتاب  دې  غوره  د  د  او  بحثونو  فلسفي  عددو 

پوهانو له افکارو او نظریاتو رسه په مختلفو خواوو کې ښه اشنایي پیدا  

کوي او ځینې داسې دقیق نکات پکې لیدای يش چې د اکرثو لوستونکو  

 له پاره نوی وي او د پښتو په قالب کې خو هر چا ته نوی دی.  

رحلو کې د فروید په کوم بحثونه چې د تناقضاتو د تحول په درې ګونو م

روحي تحلیالتو شوی دی د افادې طرز یې ډېر ښه دی او د فکر په روزنه  

 او انکشاف کې ګټورې اغېزې لري.  

په   تاریخیت  او  تاریخ  د  پاره  له  پوهېدو  د  انساين حقیقت  د  همدارنګه 

مفهوم او د زمانې په بعد رڼا اچول هغه اسايس ټکي دي چې د جرب او  

 حل کې ډېر دخل لري.   اختیار د مسألې په

زه د دغه کلک او پاخه علمي اثر په لیکلو د ښاغيل مجروح ستاینه او  

ډېره خوښي   پالنې څخه  پښتو  دغې  له  ده  د  او  بومل  الزمه  مننه  احسان 

 څرګندوم.  

 

 ګل پاچا الفت

 ۱۳۴۰/ ۲۲د عقرب 

 

 

 

 

  



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 

 

22 

 

 

 د لومړي چاپ رسیزه 

 

دا د فلسفي افکارو مجموعه چې نن پښتنو لوستونکو ته د کتاب په شکل  

وړاندې کېږي د ادبیاتو پوهنځي د وږمې مجلې په ځینو ګڼو کې د مقالو  

په ډول نرش شوی. د دې مقالو د لیکلو په سلسله کې ورو ورو یوه مرکزي  

په   چاپېره  ګرد  مفکورې  دې  د  سلسلې  ټولې  شوه چې  پیدا  را  مفکوره 

دو رشوع وکړه او یو داسې تیسز ترې راووت، چې د یوې منظمې  چورلې 

او مرتبې دفاع ایجاب یې وکړ نو ما هغه ټول مواد چې د مقالو په شکل  

نرش شوي وو، بیا راغونډ کړل، مخکې وروسته مې کړل او د خپلې مرکزي  

 مفکورې د ثبوت له پاره، د خپل تیسز د دفاع لپاره مې استخدام کړل.  

ې رسه به لوستونکي څو پاڼې هغه خوا د کتاب په منت کې  د دې مفکور 

 ژر آشنا يش. دلته زه غواړم د مطالعې لپاره عمومي الرښونې وکړم.  

دا کتاب یوه مقدمه، یوه نتیجه او درې برخې لري. په مقدمه کې په دې  

خربه بحث کېږي چې د جرب او اختیار مسأله باید ځرنګ وضع يش او بیا  

 رڼا اچول کېږي چې دیالکتیک څه ته وایي؟   په دې سوال باندې

نیول   له طبیعت رسه تر بحث الندې  انسان رابطه  په لومړۍ برخه کې د 

لټول   له دې خوا څخه  د حل الره  مسألې  د  اختیار  او  د جرب  او  کېږي 

 کېږي.  

په دویمه برخه کې انسان په خپل نفس کې واقع کوو او هلته د جرب او  

 نفيس بنیادي عوامل لټوو. اختیار د مسألې روحي او 

په درېیمه برخه کې فرد په اجتامع کې داخلوو ګورو چې د انسان رابطه  
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د بل رسه څه ایجابات لري ؟ څرنګه د دې رابطې څخه جرب او اختیار  

 پیداکېږي او د غالمۍ او بادارۍ شکلونه ترینه جوړېږي؟  

بور  په نتیجه کې هڅه کېږي د دې سوال ځواب وویل يش چې انسان مج 

 دی که مختار؟ 

 دا کتاب ضامیم هم لري، چې په دوو برخو وېشل کېږي: 

او تعریف دی   ټولو فلسفي او نفيس اصطالحاتو ترشیح  لومړی د هغو 

چې د کتاب په منت کې ذکر کېږي. د هرې فلسفي او روحي اصطالح په  

فرانسوي،   کېږي:  راوړل  اصطالحات  معمول  ژبو  دریو  په  کې  مقابل 

انګلی  د  املاين،  بیانيږي.  رشح  او  تعریف  اصطالح  هرې  د  بیا  او  يس 

ضامیمو دویمه برخه د اعالمو په باره کې ده. دلته د هغو ټولو پوهانو او  

لنډه سوانح او مهم آثار ذکر کېږي چې د دې کتاب په منت   متفکرینو 

 .  ۱کې راوړل شوي دي او یا یې نظریاتو ته اشاره شوې ده

ادبیاتو پوهنځي د هغو شاګردانو له    دا د ضامیمو برخه ما مخصوص د 

پاره عالوه کړې ده چې زما د فلسفې درس تعقیبوي او امید کوم چې د  

 نورو پښتنو لوستونکو لپاره یې هم مطالعه بې ځایه نه وي.  

 

 سید بهاء الدین مجروح

 

  

 
منت د پوهېدو له پاره نوي موضوعات  په دویم چاپ کې د ضامیمو برخه نوره هم بشپړه شوې ده او د    ۱

 په کې ور زیات شوي دي. 
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 د دویم چاپ رسیزه  

 

دا کتاب څو کاله پخوا په ډېره بېړه لیکل شوی و او د وږمې په مجله کې 

د مقالو په بڼه چاپ شوی و او بیا د وږمې مجلې د هغه وخت مدیریت  

دا مقالې راغونډې کړې او د یو کوچني کتاب په شکل یې راوویست. په  

هغه وخت کې فرصت پیدا نه شو چې په یوې مقدمه کې د دې مسألې تا  

منظر باندې مخصوصاً د اسالم په متدن کې او هم د غرب د    ریخي پس 

نوي تفکر د عمومي خصوصیاتو په باب څه خربې ويش. دا کتاب په  

هغه نیمګړي شکل د عالقه مندانو او د ادبیاتو پوهنځي شاګردانو په کار  

شو. اوس یې نسخې خالصې شوي دي او د پوهنځي ریاست او د وږمې  

مدیریت غواړي چه دا دا    مجلې  شان  په دې  کتاب دوباره چاپ يش. 

یوه مقدمايت رشحه ولیکل  په دې مسأله  پیدا شوی، چې اوس  فرصت 

يش او پخوا له دې چې لوستونکي د منت په خاصو مسالو کې وارد يش،  

ښه به وي چې د مسألې په عمومي، تاریخي او فلسفي پس منظر څه نا 

 څه هم خرب يش.  

 

 د جرب او اختیار مسأله: 

او اختیار مسألې ته انسان له ډېرې پخوا نه پام شوی دی او د تفکر    د جرب

په تاریخ کې ډېر زیات اهمیت لري. دا مسأله چې هم ډېره زړه ده او هم  

تل ځوانه پاتې ده، په دې شان طرح کېدای يش: د انسان په فکر، عمل،  

د ژوند په کړو وړو او رسنوشت کې فردي اراده او تکل څه تاثیر لري؟  
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بدمرغي، ای او  نېکمرغي  څرنګوالی،  ژوندانه  د  وړه،  کړه  کې  ژوند  په  ا 

جګوالی او ټیټوالی، بریالیتوب او ناکامي... د انساين فرد د اعاملو او عزم  

نتیجه ده؟ یانې د فرد په واک او اختیار کې دی، یا دا چې ځینې بهرين  

وايل کې  رشایط او عوا مل دا هر څه ټاکي او فرد د هغه په بدلون او څرنګ

کوم تاثیر نه لري او د خپل ژوند واک او اختیار د ده په الس نه دی، بلکې  

طبیعي   او  فیزیکي  یا  ټاکي:  عومل  او  رشایط  بهرين  الندې  دا  ټول  دا 

یا   ته طبیعي  اقتصادي عوامل دي چې دې  او  یا اجتامعي  رشایط دي، 

بیعي  ويالی شو. یا یو معنوي او ماوراء الط  determinismاجتامعي جرب  

قدرت موجود دی چې د انسان د ژوندانه آغاز او انجام، کړه وړه او آینده  

او پس له مرګه رسنوشت ټاکي او یا یې مخکې له مخکې ټاکلی او تثبیت  

قدر   و  قضا  یا  جرب  الطبیعي  ماوراء  د  دا  دی.  نامه    fatalismکړی  په 

 یادېدای يش.  

ه دلته بې مورده وي،  د جرب او اختیار مسألې ته د تاریخي سیر مطالعه ب

ځکه چې دا به د فکر او فلسفې د ټول تاریخ بیانول وي او دا راز اوږد  

بحث د دې مقدمې په چوکاټ کې نه ځایېږي. بله دا چې د دې تاریخي  

سیر بیان په ډېر فلسفي روش او میتود هم نه وي. نو زموږ کړنالر به داسې  

ته را واچوو او بیا    وي چې لومړی به ځینې فکري او فلسفي مسایل منځ

به د دې مسایلو د روښانولو له پاره د متدن له تاریخ څخه یو دوه مثالونه  

 راوخلو. 

 

 بیني یا »لید توګه« څه ته وایي؟جهان

د جرب او اختیار مسأله موږ د یوې بلې مهمې کيُل مسألې رسه تړلې ګڼو  
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ګانو  بیني اناو د دې مسألې یو اهم جز یې بولو. دا کُيل پراخه مسأله د جه 

مسأله ده. د انسان د تاریخ په بهیر کې جال جال متدنونه په جال جال زمانو  

کې را پیدا شوي، ارتقاء یې کړې او بیا د انحطاط په لوري تليل دي او بیا  

ځانته   کې  خپل عرص  په  هر متدن  دی.  نیولی  ځای  نورو متدنونو  یې 

ه پاره یې خاص  فکري او ذهني چوکاټ درلود او د عمل او کړو وړو ل

اصول او معیارونه د یو متدن نه بل ته، د یو عرص نه بل عرص ته په ثابت 

حال نه دي پاتې شوي، بدلون او تحول یې کړی دی، یانې انسان په هر  

عرص او هر متدن کې د خپل ځان او د جهان په باب یو راز فکر کړی  

او بل راز  دی او د بل عرص او متدن انسان دا مسایل بل شان طرح کړي  

جوابونه یې لټويل دي، انسان ځان او جهان ته په راز راز توګو کتيل دي،  

بیني ويالی  په خپل ځان او په جهان کې دې کُيل او عمومي نظر ته جهان

بیني په هر عرص یا هر متدن کې ذهني او فکري داسې عمومي  شو. جهان

انسان د پو  هې او  چوکاټ دی چې په هغه کې د هغه متدن یا عرص د 

فهم، د عمل او کړو وړو، احساس او عواطفو د څرنګوايل پرنسیپونه پراته  

وي یانې د حقیقت او خطا، د ښو او بدو، د ښایست او بدرنګۍ د ارزشونو  

معیارونه پکې طرح او تثبیت شوي وي، دا ځکه هر انسان د خپلې خاصې  

شکلۍ په    جهان بینۍ په بنیاد حقیقت او خطاء او ښو او بدو، ښکال او بد

 باب جال جال قضاوتونه کوي او جال جال معیارونه ورته لري. 

 

 د »لیدتوګو« څرنګوالی او اقسام: 

ګانو د توپیرونو او اختالفونو رسه رسه د دوی په منځ کې یو  بیني د جهان

مشرتک ټکی پروت دی، دا د فکر، احساس او عمل عمومي چوکاټ 
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او  تفنني  کوم  وایو،  بینی ورته  د    چې جهان  بلکې  نه دی،  سطحی شی 

بیني د انسان هغه اسايس او بنیادي  انسان له پاره یوه حیايت مانا لري. جهان

هڅه ده، د کومې په وسیله چې دی غواړي په یو شان په ځان پوه يش،  

خپل موقیعت په عامل کې، خپله رابطه د محیط رسه څه نا څه ځانته مالومه  

لو او رشایطو رسه سازش او تطابق  کړي د دې له پاره چې د محیط د عوام

وکړای يش او دا د دې لپاره چې ژوندی پاتې يش، خپل ژوند وساتلی  

غیر   داسې حیايت  د  پراخه کړی يش. حتی حیوان هم  یې  او ملنه  يش 

شعوري پوهې په بناء ژوند کوي؛ حیوان په خپل ځان او په خپل نږدې  

ه لري، چې الره د  محیط او ماحول یو راز ابتدایي حيس او ادراکې پوه 

بې الرۍ څخه بېلوي، د ورځې د څړ ځای او د شپې د استوګنې ځای  

ورته توپیر لري، رضر رسونکې واښه د ګټورې غذا څخه جدا کوي او 

به   ژوند  حیوان  د  وي،  نه  پوهه  ادراکې  او  حيس  ابتدایي  دا  که  نور... 

هان  ناممکن يش. همدا شان انسان هم د انسانيت په سویه خپل ځان، د ج 

او ژوند له پاره په خپل ذهن او احساس کې یو راز تنظیم جوړوي، خپل  

ځان ته، محیطي شيانو او حوادثو ته په راز راز مانا او ارزش قایلېږي او دا  

بیني که عقيل  کار د حیايت رضورت په بناء کوي. په دې شان هره جهان

انسان    وي او که غیر عقيل وي، که شعوري وي او که غیر شعوري وي، د

په   بناء  په  مفاهیمو  پاسنیو  دې  د  لري،  مانا  او  ارزش  حیايت  یو  پاره  له 

جهانبیني جهان یوې  شو:  کولی  بندي  طبقه  یوه  کې  غیر  ګانو  ته  بیني 

بیني، یانې  بیني وييل شو، لکه افسانوي جهانعقيل او غیر شعوري جهان

پر احساساتو    د ځینو اويل او ابتدایي ټولنو د لیدتوګه او پوهه چې اساسا  

بیني  او عواطفو او ژورو غیر شعوري متایالتو متکي وي، په دې جهان
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کې انسان او جهان یو ښکلی شعري منظر جوړوي او هره حادثه او هر  

بله   پیدا کوي.  افسانوي رنګ  بناء  په  او عواطفو  احساساتو  شی پکې د 

یا علمي جهان او  فلسفي  اتکاء کوي  او شعور  په عقل  ده، چې  د بیني 

نظریه   عمومي  یوه  جهان  او  ژوند  په  بناء  په  تحلیلونو  منطقي  او  علمي 

بیني ترې راوځي. د دې دواړو قطبونو په منځ  قایموي او یوه خاصه جهان

بیني ځای لري چې اساسآ غیر شعوري  کې د کړۍ په شان دیني جهان

بناء لري، خو د خپلو اهدافو له پاره د شعوري او عقيل مقولو   متایالتو 

لویې  څخ ډېرې  کې  تاریخ  په  برش  د  شان  دې  په  کوي.  استفاده  هم  ه 

بیني ګانې همدا درې دي: افسانوي، دیني او فلسفي. افسانې ته د  جهان

او  بیني جهان ژوره  لویه،  تفکر  د  دا  چې  ځکه  شو.  ويلی  هم  مور  ګانو 

لومړنۍ منبع ده او د ټولو دیني او فلسفي مفاهیمو ریښه هم په افسانه کې  

ګانو په منځ کې  بیني شو. د تاریخ په بهیر کې د دې درېیو جهان  موندلی 

تاریخي   په  چې  ښکاري  داسې  یانې  کېدای يش  لیدل  تسلسل  راز  یو 

تحول کې انسان د افسانوي جهان بینۍ نه پیل کوي له دیني جهان بینۍ  

څخه تېرېږي او د فلسفي او علمي جهان بینۍ مرحلې ته رسېږي. د دې  

به اروپایي   ابتدایي  مثال  انسان د  په غريب هېوادونو کې  متدن وي چې 

افسانوي ذهنيت څخه رشوع کوي، بیا په منځنیو پېړیو کې عیسوي دیني  

او  جهان فلسفي  د  په دې خوا  را  رنسانس څخه  د  بیا  کېږي،  لیدل  بیني 

علمي جهان بینۍ مرحلې ته رسيږي، مګر دا تسلسل او ارتقایي حرکت  

لري، یانې په ګردو برشي جامعو کې بې له  نسبي دی او کوم مطلقیت نه  

کومې استثنا سیر نه دی کړی، حتا اوس په غريب متدن کې هم افسانوي  

او هم   لیدتوګې خپل پوره ارزش ساتلی  ذهنيت موجود دی. هم دیني 
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جهان علمي  او  هغه  فلسفي  د  لهذا  ده.  خپره  قدرت  ټول  خپل  په  بیني 

ی په  کېدای يش چې  ارتقایي سیر رسه  واړه  پاسني  دا درې  و عرص کې 

 جهان بینۍ ګانې په یوه ټولنه کې خوا په خوا موجودې وي. 

 

 د تایید او نفي اصول:  

بیني ګانو په مطالعه کې تر ټولو مهم ټکي، د دوی د اصولو او  د جهان

جهان که  دي.  معلومول  پروبلمونو  اسايس  د  او  ښې  بیني پرنسیپو  ګانې 

آخرین تحلیل کې د دوه اصلو څخه  وڅېړو، نو را معلومه به يش چې په  

په یوه باندې زیاته اتکاء کوي. هغه دوه اصله د جهان او ژوند تایید یا د  

جهان او د ژوند نفي ده. د یوې جهان بینۍ په بنسټ او تهداب کې به یا  

انسان   هغه  د  تایید  ژوند  او  د جهان  نفي.  د  یا  پروت وي  اصل  تایید  د 

په خپله ارزش  موقف ته ويالی شو، چې ژوند ورت  په دې جهان کې  ه 

یوه   نه  وبويل،  او هدف  غایه  یوه  یې  کې  جهان  دې  په  او  ښکاره يش 

وسیله. نو داسې شخص به هڅه کوي چې ژوند د هغه د خاصو ایجاباتو 

او امکاناتو رسه د دې جهان په طبیعي ماحول کې د انکشاف په لوري  

ختیا د بهرتو رشایطو  بوځي او د کامل درجو ته یې ورسوي او د ژوند د پرا

د برابرولو په الر کې به د موانعو او مشکالتو رسه جنګ او مجادله کوي.  

په فیزیکي، اقتصادي او طبیعي رشایطو به د تسلط  او فرمانروایي هڅه  

کوي. د برشیت رسه مینه، د ټولنې په مقابل کې د مسوولیت احساس به 

غه کس موقف ته  یې ډېر قوي وي. برعکس د جهان او ژوند نفي د ه 

ويالی شو، چې په دې جهان کې ژوند ذايت ارزش ونه ګڼي او مانا او  

نهایي هدف یې په بله مافوق الطبیعي روحاين دنیا کې وبويل. نو دا دنیا  
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ځای او دا جسم به ورته د خاورو زندان ښکاري. دی  به ورته موقتي دمه

رسه کومه عالقه نه    به په دې دنیا کې ژوند له پاره د ښو رشایطو برابرولو

لري، په بله حقیقی دنیا کې به د یو رښتیني ژوند په انتظار وي. دنیا نه الس  

راوالړېږي. ځینې جهان بیني  اخیستل، ګوشه ګیري د دې موقف څخه 

یا   او  برهمنیسم  لکه  يش؛  متکي  اصل  په  نفي  د  یوازې  غواړي  ګانې 

ورت ناممکن  بودیسم. مګر څرنګه چې د جهان او ژوند نفي په مطلق ص 

بیني ګانو کې د تایید اصل په پټه  کار دی، نو له دې سببه په داسې جهان

ورننوځي او یو نه حل کېدونکي تناقض را پیدا کوي. مثالً بودا ژوند ته  

او درده ورته ډک ښکاري. د دنیا نه الس  بدبین دی او رسارس د رنځه 

ګرځېدل ورته    اخیستل، په دې بدبخته ژوند کې په نیکمرغۍ پسې هېڅ نه 

یوازې صحیحه الره ښکاري. رسه له دې اخالقو ته ارزښت ورکوي او په  

د  چې  څرنګه  او  ورکوي  درس  بدو  او  ښو  د  ته  خلکو  کې  وړو  کړو 

اخالقي معیارونو منل د ژوند او جهان تاییدول دي نو په دې شان د بودا  

تایید مخالف او متناقض پرن په نفي والړه جهان سیپ  بیني کې په پټه د 

داخلېږي. همدا شان برهمن اساسا  خپل مقام له خیر او رش څخه جګ  

ګڼي او ښه او بد ورته ډېر ټیټ انساين مالحظات ښکاري، د انسان له پاره  

یوازې عايل هدف د انسان د روح وصال دی له عاملي روح رسه. لهذا  

په ژوند کې یوازې تر ټولو ښه الره له جهان څخه ګوښه کېدل، له ژوند  

خه الس اخیستل، فعالیت نه کول او په یو ځنګل کې ریاضت، تفکر  څ

برهمن په عميل   نفي د دې مطلق موقف رسه رسه  او مراقبه ده. مګر د 

او   راغونډول، کور  دنیا  او  مال  د  مني،  ایجابات  او  د ژوند رشایط  توګه 

فامیل ته توجه کول، خپل طبقايت امتیازات ساتل، له نظره نه لیرې کوي.  
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بیني راوځي چې  شان له برهمنسیم څخه داسې یوه متناقضه جهانپه دې  

په هغې کې د عمل او نظر په منځ کې جدایي پیداکېږي او یو له بله رسه  

 تناسب او توافق نه لري.  

 

 د لیدتوګو بنیادي مسألې: 

بیني کې د یوې مرکزي مسألې  د جهان بینۍ بل مهم ټکی په یوه جهان

طرح ده. اساسا  د هرې جهان بینۍ مرکز پخپله د انسان موجودیت دی او  

بیا د انسان رابطه ده د بل څه رسه. او دا »بل څه« له یوې جهان بینۍ نه  

ندې  بیني کې د انسان په رابطه با بلې ته فرق کوي، یانې په یو ډول جهان

زیات تایید کېږي. د تل له پاره تر ټولو مهمه مسأله د انسان له پاره د دې 

جهان او د بل جهان مسأله وه او اوس هم ده. په دې اساس د انسان دوه  

د   ده،  رابطه  انسان  د  پرابلمونه  د    طبیعتمهم  رابطه  انسان  د  یا  رسه، 

انسان    طبیعتء ماورا د  اوسه  تر  ال  پېړیو  پېړیو  له   . بنیادي  رسه  فکر  د 

مافوق   یو  د  ده  رابطه  انسان  د  مسأله  مرکزي  بینۍ  جهان  د  او  موضوع 

الطبیعي قدرت رسه، چې په هغه کې ټول تفکر، احساس او کړه وړه د  

 دې مرکز په مدار چوريل. 

مرکزي   بینۍ  د جهان  کېدو رسه  په رشوع  رنسانس  د  دنیا کې  په غريب 

سان او خدای رابطې ته توجه  پروبلم تغییر کوي او د دې په ځای چې د ان

رابطه د جهان بینۍ اسايس پروبلم کېږي او د    طبیعتويش د انسان او  

دې اسايس پروبلم له تغیر رسه فکري او ذهني چوکاټونه، حيس او عميل  

معیارونه ټول تغیر کوي او انقالب په کې راځي. په دې مسأله به د دې  

به   او  مقدمې په وروستۍ برخه کې خربې ويش. اوس  راوګرځو د جرب 
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بیني ګانې مسایل یو شان نه طرحه کوي. په  اختیار مسألې ته. ټولې جهان

بیني کې د خپل بنیادي پرنسیپ په بناء او د خپل مرکزي پروبلم  هره جهان

په اساس عین مسألې په جال بڼو طرح کېږي او جال د حل الرې پلټل  

جهان هغه  په  مثالً  اسکېږي،  او  مرکزي  کې چې  د  بیني  یې  مسأله  ايس 

انسان او د خدای رابطه وي، د جرب او اختیار مسأله یو شان طرح کېږي  

بیني کې چې دا رابطه یوه خوا پرېږدي او په خاص ډول  او په هغه جهان

ت رابطې ته توجه کوي، د جرب او اختیار مسأله بله بڼه  طبیعيد انسان او 

ې د دې دویم ډول نیيس. په دې کتاب کې د جرب او اختیار مسأله یواز 

جهان بینۍ په چوکاټ کې مطالعه شوې ده او هغه نوې خربې چې په  

 دې زړه مسأله شوي دي، بیانوي.  

د تاریخي پس منظر د بشپړولو له پاره به موږ په دې مقدمه کې په لنډ  

ډول د جرب او اختیار د مسألې څرنګوالی په یوه داسې جهان بینۍ کې  

انسان او خدای رابطه وي او د  بیان کړو، چې د هغې مرکزي پ روبلم د 

 بیني وي.  داسې جهان بینۍ بهرتین مثال به اسالمي جهان

 

 بیني کې:په اسالمي جهان

د اسالم په متدن کې د جرب او اختیار په مسأله سختې شخړې او اوږدې  

مبارزې شوي دي. یوه ډله د اختیار رسسخت طرفداران وو او بله ډله د  

جرب تر بیرغ الندې د جنګ میدان ته وتلې وه. د جرب او اختیار طرفدارانو  

له پاره  دواړو د خپلې ادعا د ثبوت له پاره او د رقیب د ماتې او مالمتولو  

قران   د  لومړی  هرڅه  له  ډلو  دواړو  درلودل.  دالیل  نقيل  او  عقيل  قوي 

کریم په رصیح منت استناد کولو، ځکه په قران کریم کې داسې ډېر آیتونه  
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شته چې جرب ته په کې رصیحه اشاره ده او وایي چې په نړۍ کې هیڅ  

ه پخوا  کومه حادثه نه پېښېږي، مګر د خدای په اراده او هره پېښه پخوا ل

نه ټاکل شوې او په کتاب کې مضبوطه ده، همدا شان نور ډېر شمیر آیتونه  

په   انسان  وایي چې  او  اختیار حکم کوي  په  انسان  د  موجود دي، چې 

خپلو کړو وړو کې د واک او اختیار خاوند دی، په خپل رسنوشت تاثیر  

  لري او په هغه کې بدلون راوستلی يش. اوس به د مثال په توګه یو څو

 هغه آیتونه راواخلو چې جرب ته اشاره کوي: 

َرأِض َواَل يِف أَنُفِسُكمأ إاِلا يِف كِتَاٍب مِّن قَبأِل أَن  ) ِصيبٍَة يِف اْلأ َما أََصاَب ِمن مُّ

َأََها إِنا َذلَِك َعََل اللاِه يَِسري     ﴾۲۲﴿الحدید ( ناربأ

په ځمکه یا ستاسو په نفسونو کې هیڅ کوم مصیبت تاسو ته نه در ريس،  

مګر دا چې پخوا له دې چې یې ښکاره کړو، هغه په کتاب کې ثبت شوی  

 دی او دا کار د خدای له پاره آسان دی.  

لَُم َما يِف الأرَبِّ َوالأبَ  لَُمَها إاِلا ُهَو َويَعأ ُقُط  )َوِعنَدُه َمَفاتُِح الأَغيأِب الَ يَعأ ِر َوَما تَسأ حأ

لَُمَها َوالَ َحباٍة يِف ظُلاَُمِت اْلَرأِض َوالَ رَطأٍب َوالَ يَاِبٍس إاِلا يِف   ِمن َورَقٍَة إاِلا يَعأ

ِبنٍي(   ﴾ ۵۹﴿ْلنعام ا كِتَاٍب مُّ

ګانې له هغه رسه دي، له هغه بل څوک نه پوهېږي او علم لري  غیبي کیيل

سیند په  او  وچو  په  چې  څه  هغه  هر  نه  په  ونې  له  پاڼه  یوه  دي.  کې  و 

رالوېږي، مګر دا چې هغه پرې پوه دی. هیڅ یوه دانه د ځمکې په ترږمۍ 

 کې هیڅ وچ او لوند نشته، مګر دا چې په ښکاره کتاب کې ثبت دي. 

لُومٍ ) عأ ٍء إاِلا ِعنَدنَا َخزَائِنُُه َوَما نُنَزِّلُُه إاِلا ِبَقَدٍر ما    ﴾۲۱﴿الحجر ( َوإِن مِّن يَشأ

او هیڅ داسې څه نشته چې خزانه یې له موږ رسه نه وي او موږ هغه نه 

 نازولو، مګر په ټاکل شوې اندازه.  
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  ﴾۴﴿ابراهیم ( يُِضلُّ اللُّه َمن يََشاُء َويَهأِدي َمن يََشاءُ )

 که خدای وغواړي څوک ګمراه او یا د نیکې الرې هدایت ورته کوي.  

تََشاء ) ن  ِمما الأُملأَك  َوتَنِزُع  تََشاء  الأُملأَك َمن  تُؤأيِت  الأُملأِك  َمالَِك  اللاُهما  قُِل 

ٍء قَِدير   ُ إِناَك َعََلَ كُلِّ يَشأ آل  (  َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء ِبيَِدَك الأَخريأ

   ﴾۲۶﴿عمران 

ووایه اې خدایه د قدرت خاونده! ته هر هغه چا ته چې وغواړې، قدرت  

ورکوې او هر هغه چا نه چې وغواړې، بېرته اخلې. هر هغه چا ته چې  

وغواړې، عزت ورکوې او هر هغه چا ته چې وغواړې، ذلت ورکوې. ستا  

 په الس کې ده او ته په هر څه قدرت لرې. 

آیاتونو څو مثالونه چې د انسان د اختیار تایید په کې  اوس دا دی د هغو  

 موجود دی: 

ُواأ َما ِبأَنأُفِسِهمأ ) ٍم َحتاى يَُغريِّ ُ َما ِبَقوأ    ﴾۱۱﴿الرعد ( إِنا اللَّه الَ يَُغريِّ

خدای د خلکو وصع نه بدلوي، مګر دا چې پخپله هغوی خپل حالت ته  

 تغیر ورکړي.  

   ﴾۴۰﴿العنکبوت ( ُهمأ َولَِكن كَانُوا أَنُفَسُهمأ يَظألُِمونَ َوَما كَاَن اللاُه لِيَظألِمَ )

دا خدای نه دی چې په هغوی ظلم کوي، بلکې دا دوی پخپله دي چې  

 په خپل ځان ستم کوي.  

  ﴾۲۹﴿الکهف  (  فََمن َشاء فَلأيُؤأِمن َوَمن َشاء فَلأيَكأُفرأ )

 که څوک وغواړي ایامن راوړي او که څوک وغواړي کافر کېږي.  

دې دوو ډولو آیاتونو ته مفرسین او د کالم علامء »معارض« وایي، چې  

د ځینو ظاهري مفاد باید قبول يش او ځینې نور تاویل غواړي. د لومړۍ  

هجري پېړۍ په دویمه برخه کې دوه فکري جریانونه را پیدا شول؛ هغه  
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انسان اختیار ته معتقد وو، لومړی ګروپ آیاتونه یې تاویل  کسان چې د  

مشهور شول او دویمه ډله    1او توجیه کړل او دا دسته خلک په »قدري«

چې دویم ګروپ آیاتونه یې تاویل کړل »جربي« وبلل شول. پدې شان  

اشعري   شول.  پیدا  را  هم  معتزله  او  اشعریان  یانې  فرقې  دوې  ورو  ورو 

 د معتزيل مکتب له اختیار څخه طرفداري وکړه.   مکتب له جرب څخه او 

 

 جربيان او قدریان: 

معتزله د واصل بن عطا پیروان وو، واصل په خپله د حسن برصي شاګرد  

پورې ژوندی و. اشاعره د مشهور متکلم ابو    ۱۸۰تر    ۸۰و او د هجري له  

په   چې  وو  پیروان  االشعري  اسمعیل  ابن  عيل  کې  ۲۶۰الحسن  هجري 

 هجري کې وفات شوی دی. ۳۲۴زېږېدلی او 

دي. معتزله زیات د عقيل  د دې دوو فرقو منځ کې د اختالف ټکي ډېر  

مکتب پیروان وو او اشعریانو زیات په حدیث او خرب اتکاء کوله. د جرب  

 او اختیار په مسأله کې د دوی دواړو موقفونه داسې وو: 

معتزله وایي چې: د خلقت له رشوع څخه خدای انسان په خپلو کړو وړو  

او دایمي    ادمانو په کار کې هره لحظهکې مختار پیدا کړی دی او د بني 

مداخله نه کوي، ځکه که فرض کړو چې د انسان ټول کړه وړه د خدای  

په اراده پورې تړيل وي او د انسان اراده په کې هیڅ تاثیر ونه لري، نو په  

 
دا نوم د مخالفینو له خوا د اختیار په طرفدارانو کېښودل شو او مخالفینو په دې مجعول حدیث اتکاء    1

 کوله: »القدریه مجوس هذه االمه« او د دې حدیث په اساس شبسرتی وایی:  

 د کومانند ګرب است  هر انکس را که مذهب غیر جرب است = نبی فرمو 

 او معتزله وو چې د اختیار طرفداران وو، له دې اصطالح څخه کرکه کوله.

 (. ۲۸-۲۷)مهدی محقق: سعدی و قضا و قدر، ص 



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 

 

38 

 

دې صورت کې به د خلکو د هدایت له پاره د پیغمربانو رالېږل، د آسامين  

او مجازات هیڅ مانا  کتابونو نازلول، خیر او رش او ثواب او ګناه، مکافات  

 او مفهوم ونه لري.  

د   نو  اعاملو کې مختار وبولو،  په  انسان  که  استدالل کوي چې:  اشاعره 

خدای مشيت، قضا او قدر، لوح محفوظ، د خدای مطلق علم او مطلق  

قدرت مهمل او باطل کېږي. نو ځکه انسان مختار فاعل نه دی، بلکې  

ا  له خپلو  انسان رابطه  د  فاعل دی.  عاملو رسه داسې ده، لکه د  موجب 

رنګونو رابطه له رنګینو شيانو رسه. څرنګه چې رنګ په يش والړ دی، خو  

د اعاملو او د انسان دواړو خالق خدای دی، د دې مسألې دخل له پاره د  

نظریې څخه استفاده کوي. په دې شان چې د اشعریانو په نظر د    »کسب«

د بنده قدرت په کې کوم   بندګانو کړه وړه د خدای په قدرت کې دي او 

تاثیر نه لري، خدای په بنده کې قدرت ایجادوي او له دې ایجاد رسه سم  

او »مقارن« یو فعل پیدا کوي، په دې شان هر فعل خدای ابداع او خلق  

وړو   کړو  د  مقصد  څخه  کسب  دې  له  او  »کسبوي«  یې  بنده  او  کوي 

ه د فعل په ایجاد  »مقارنت « دی، د انسان له قدرت او ارادې رسه. او بند 

کې تاثیر نه لري. لهذا انسان په خپلو اعاملو کې مجبور دی او خدای په 

بندګانو کې اعامل خلقوي، لکه په نورو اشياوو کې. لکه چې وایو: اوبه  

 جاري شوې؛ ملر را وخوت؛ آسامن شني شو او نور. .. 

 

 امربین االمرین:

منځنۍ الر نیولې ده،    د دې دوو پورتنیو الرو په منځ کې یوې بلې فرقې 

یانې »امر بین االمرین« یې غوره کړی او وایي: »الجرب والتفویض ولکن  
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امر بین االمرین«. غزايل د دې جملې اشخاصو څخه دی، چې د اوسط  

جربيان د بنده له قوت څخه انکار   2الر یې غوره کړې ده. د ده په عقیده 

حرکت په منځ کې    کوي او په دې شان د یو فزیکي حرکت او یو ارادي 

متیز نه کوي او له دې انکار رسه د بنده ټول رشعي تکلیفونه باطلوي. د  

د   افعال  ټول  او  کوي  انکار  څخه  قدرت  له  خدای  د  طرفداران  اختیار 

له خدای رسه  بندګان  او خلقت کې  په اخرتاع  او  بندګانو مخلوق ګڼي 

دواړو څخه  رشیکوي. وسطه الره به دا وي چې قدرت د خدای او بنده له  

وګڼو. د دې منځنۍ الرې بل مشهور مثال صدرالدین شريازي دی. دی  

رساله داسې رشوع کوي: »سبحان من تنزه عن   3خپله د »جرب و تفویض« 

الفحشأ وال تجری من ملکه االمایشأ« په دې عبارت کې »امر بین االمرین«  

ته اشاره ده او وایي چې خدای د هر ډول فساد نه پاک دی او په عامل  

کې هر څه د ده په اراده جاري دي. د جملې لومړۍ برخه اختیار ته اشاره 

په جرب داللت کوي. په همدې رساله کې دی  کوي او دویمه برخه یې  

وایي چې د امربین االمرین نه مراد دا نه دی، چې د بنده فعل د جرب او  

اختیار کوم ترکېب دی. نه دا چې فعل له دواړو څخه خالی دی، یا ناقض  

جرب يا ناقض اختیار دی، بلکې څرنګه چې په خپله وایي »املرادانه مختار  

مجبور من حیث هو مختار مبعنی آن اختیار  من حیث هو مجبور و اد  

بعینه اضطراره!« مراد دا دی چې بنده مختار دی، له دې جهته چې مجبور  

دی او مجبور دی، له دې جهته چې مختار دی، یانې د هغه اختیار عینا   

 
 د محقق د پاسني کتاب په حواله  2
رسال  3 مال صدرا  په  مشهور  شیرازي  ابراهیم  محمد  خلق  ۀ  صدرالدین،  به  معروف  تفویض،  و  جرب 

 . ۱۳۴۰املتین اصفهانی، االعامل، چاپ صبل  
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بڼه لري او اوسني    4اضطرار دی.  د مال صدرا دا خربه ډېره نوې او تازه 

 رته ده.  دیالکتیکې فکر ته ډېره و 
 

 د ابن سینا سفسطه:  

اوس به د جرب او اختیار په باب له فلسفي او اديب نړۍ څخه څو مثالونه  

 را واخلو.  

دی. د ده په نظر د جرب    5په اسالمي فلسفه کې له ټولو لوړ مثال ابن سینا  

او اختیار مسألې مهم فلسفي مفاهیم دا دي: »قضاء«، »تقدیر«، »قدر« او  

 ینا د دې مفاهیمو په الندې ډول تعریف کوي:  »عنایت«. ابن س

د »قضاء« مفهوم ډېر عام او پراخه مفهوم دی او هغه د خدای له خوا د  

 اشياوو د وضعي بسیط او لومړنی عمل دی. )شفا(  
 

 »تقدیر«:

»تقدیر هغه شی دی چې قضا ورته په تدریجي ډول متوجه ده او د بسیطو  

ې دا شيان بسیط دي، نو د  شيانو مجموعې رضوري کوي او څرنګه چ

 خدای په لومړين امر او فرمان پورې تړيل دي«. 
 

 »قدر«:

او   جزییاتو  په  دي.  کېدل  جاري  قضا(  )یانې  فرمان  د  خدای  د  قدر 

مشخصو مواردو کې چې خاص افراد په کې په نظر کې نیول کېږي او  

 
 . ۹صدرالدین شیرازي هم هغه کتاب، صفحه  4
 د دې الندې اثر په حواله: 5

 برخی از جهان بینی ها.  ۀاحسان طربي: بررسیهای دربار 
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وایي چې خدای »باید په هر څه پوه وي ځکه هر شی په خپل ذات کې  

ی او دا هم رضوري ده او که رضوري نه وای، نو شيانو به خارجي  عیني د 

 وجود نه درلودای«.  

دیته   او  کولی  وضع  شيان  خدای  لومړی  به  اساس  په  تعریفونو  دې  د 

متوجه   ته  اشياوو وضع  د  اراده  د خدای  دا عمل چې  او  وایي  »قضاء« 

کېږي د هغوی رضورت او څرنګوالی معینوي »تقدیر« دی. نو هر موجود  

 له قضا څخه برخه او سهم لري او دا قدر دی.  

په دې موضوع کې د ابن سینا د فلسفې بل مهم او پراخه مفهوم »عنایت«  

دی او تعریف یې داسې کوي: »عنایت د لومړين علم؛ )یانې د خدای د  

علم( احاطه ده. پر کل او واجبه ده، چې کل وي، د دې له پاره چې د  

 بهرتین ممکن نظام خاوند وي« »اشارت«.  

د د خدای علم دی، په ټوله هستي چې  یانې له عنایت څخه د ابن سینا مرا

دا ټوله هستي د خیر او ښه وايل لوړه او عايل بڼه غوره کړي. خدای په  

 خپل نیک او جامع علم پوهېږي چې د عامل چارې څرنګ پر مخ بوځي.  

نظام د  مفاهیمو څخه دا ټکي را ښکاره کېږي چې د نړۍ کيل  له دې 

ای په لومړنۍ قضا کې رش  بهرتین خیر او کامل په حال کې دی او د خد

او بدي نه ده داخله. مګر رش او بدي هم په عامل کې یو ښکاره واقعیت  

کله   چې:  کاوه  فکر  شان  دا  پاره  له  حل  د  تناقض  دې  د  قدماوو  دی. 

موجودات زیات يش او تکرث او تنوع پیداکړي، نو هرو مرو ترې رش را  

انو د وضعې په  والړيږي. په دې شان رش او بدي په قضا کې یانې د شي 

لومړين عمل کې نه دی وارد، بلکې په قدر کې. یانې په جزییاتو کې د  

قضا جاري کېدو څخه د عرض په شکل را پیدا کېږي، نو رسه له دې چې 
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رش او بدي شته بیا هم د عامل کيل نظام د کامل او ښه وايل په حالت کې  

ه الس کې  دی. له دې جهته خدای ته دا شان خطاب کېده: »نیکي ستا پ

ګانې له خدایه ګڼل کېږي  ده. مګر رش ستا له خوا نه دی. یانې ټولې نیکي 

 ګانې له بندوو څخه«.  او ټولې بدي 

د ابن سینا د نظریې دا مخترص ذکر په ښه ډول د سکوالستیکي فکر او 

تګ الره ښیي. په دې بحثونو کې سفسطه ډېره زیاته ده، د لفظي مناظرو  

يل مسأله په ځای پاتېږي او تناقض د حل کومه  اړخ یې ډېر قوی دی؛ اص 

 الره، نه مومي.  

 

 په دري ادب کې:  

د جرب او اختیار مسألې تناقض په دري ادبیاتو کې په پراخه توګه انعکاس  

موندلی دی. دلته به د څو مثالونو را اخیستل بد نه وي. زموږ د هیواد لوی  

 عارف موالنا جالل الدین بلخي د انساين اختیار په باب وایي:  

جهان  در  را  ما  هست   اختیاري 

عیان شد  تنانی  منکر  را   حس 

هرګز را  بیا بگو  سنګ  کس   ید 

وفا ا جوید  کجا  کس  کلوخی   ز 

کس   را   بپر   هین  نگوید آدمی 

کور   ای  بیا  نګر   درتو  یا   من 

آمدی دیر  را  سنګ  نګوید   کس 

زدی من  بر  چرا  ترا  چوبا  که   یا 
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 او یا دا: 

چیست  رشم  این  اختیار  نبودی   ګر 

 وين دریغ و خجلت و آرزم چیست  

 در جهان این مدح و شاباش و زهی

اګهیز   و  حفاظ  و   اختیارات 
 

 د جرب په باب وایي:  

کامالن بال  و  پر  باشد   جرب 

کاهالن   بند  و  زندان  هم   جرب 

برد  سلطان  سوی  را  بازان   بال، 

برد  بګورستان  را  زاغان   6بال، 
 

 او یا دا:  

زنی می  زخمه  تو  و  چنګیم  چو   ما 

ما   از  کنی  نه زاری  می  زاری   تو 

تست  ز  ما  در  نوا  و  ناییم  چو   ما 

 ز تست    ما   و کوهیم و صدای در ماچ 

ماست ز  نی  ان  تیر  بپرانم   ګر 

ست   خدا  اندازش  تیر  و  کامن   ما 

بیت  تفسیر  جو  باز  قران  ز   تو 

رمیت« او  رمیت  »ما  ایزد     7ګفت 
 

 
 د احسان طربي ذکر شوی اثر  6
 مثنوي لومړی دفرت، مهدي محقق ذکر شوی اثر، سعدی و قضاء و قدر.  7
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 یا د اختیار له پاره داسې دلیل وایي:  

جرب نه  جباریست  ینا  این   معنی 

زاریست برای  جباری   ذکر 

دلیل   شد  ما   اضطرارزاری 

اختیار   دلیل  شد  ما   خجلت 

 

ګانو  که انسان په خپلو افعالو کې مجبور دی نو د خدای امر و نهي، د بنده

 ګناه او مسوولیت بې مانا کېږي. دا مطلب نارص خرسو داسې ښه بیانوي:  

بود کار  قلم ه  اګر  رفته  و   ست 

غم بیهوده  به  باید  خورد   ؟چرا 

نا بد  ید اګر  نه  و  نیک  نه  تو   ز 

ذم نه  و  مدح  نه  تو  بر  نیست   روا 

پرست  بت  ګر  محالست   عقوبت 

صنم   پرستد  ایزد  فرمان   به 

اګر  ستم خداییست  تو   ګاری 

ستم   من  بر  کرد  او  تو   بدست 

 

او یا دا په زړه پورې خربه چې قضاء او قدر د انسان په خپل نفس کې  

 دی. نارص خرسو داسې وایي:  

کند قدر  و  قضا  ز  حذر  همی  کس   هر 

مرا  قدر  و  قضا  رهربند  دو  هر  ين   و 
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سخن قدر  نام  و  کن  خرد  قضا   نام 

مرا   نامور  یکی  ز  سخن  این  است   یاد 

 اکنون که عقل و نفس سخنګویی خود منم و  

خو مرااز  حذر  کردن  باید  چه   ؟ یشنت 

بنام قدر  و  قضا  ز  دلت  خوش  ګشته   ای 

مرا  مرب  ګامنی  ستوی  خویشنت   8چون 

 

 سعدی د جرب په تایيد داسې وایي:  

اه و  ناله  هزار  ګر  نشود  دګر   قضاء 

دهنی   از  برآید  بشکایت  یا  شکر   به 

و  که  ای  باد   کیلفرشته  خزاین  بر   است 

زنی   پیر  چراغ  مبیرد  که  خورد  غم   چه 

 

 او یا:  

رفته بد  بخت  و  میمون  طالع  به   قلم 

خشنود   ګر  و  پرس  ای  کنی  خشم  تو   اګر 

خلق  رس  بر  بود  عبادت  و  نبود   ګنه 

مردود  آن  و  است  ناجی  این  که  بود   9نبشته 

 

 

 
 مخ.  ۷  –د نارص خرسو دیوان  8
 مهدي محقق،سعدی و قضاء و قدر.  9
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حافظ هم جرب ته متامیل دی، حتی عاشقی هم آسامين قضاء بويل او  

 وایي:  

س مهر  شد مرا  نخواهد  بیرون  بر  ز  چشامن   یه 

شد   نخواهد  ګون  دیګر  و  این  آسامنیست   قضای 

نفرمودند رندی  بجز  کاری  ازل  روز   مرا 

 که آنجا رفت از ان افزون نخواهد شد    10هر ان قسمت 

 

د عمر خیام په نظر انسان مجبور دی او په خپل رسنوشت باندې هیڅ کوم 

تاثیر نه لري او یو نامعلوم قدرت د ده په مرګ او ژوند لوبې کوي. د ده  

ډېر شمیر رباعي ګانې د جرب په تایید کې ويل شوي دي. د مثال په ډول  

 دا دوه رباعي ګانې را اخلو:  

باز  لعبت  فلک  و  لعبتکانیم   ما 

رو  مجازاز  روی  از  نه  حقیقی   ی 

وجود نطع  بر  کنیم  همی   بازیچه 

 رفتیم به صندوق عدم یک یک باز  

 

 یا دا: 

است  بوده  ها  بودنی  نشان  لوح   بر 

است  فرسوده  بد  و  نیک  ز  قلم   پیوسته 

بداد  بایست  انچه  هر  ازل  روز   در 

بیهوده است    غم خوردن و کوشيدن ما 
 

 
 تقدیر.  –قسمت  10
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بیني  دا وو تر یو حده د جرب او اختیار د مسألې څرنګوالی، په داسې جهان

کې چې د هغې اسايس او مرکزي مسأله د خدای او انسان رابطه ده. د  

دې رابطې په چوکاټ کې د جرب او اختیار مسأله غامضه بڼه پیداکوي. د  

مسألې اصيل تناقض له منځه نه ځی. ځکه که ووایو چې د جهان خالق  

الیتناهي هستي ده چې قدرت یې نامحدوده او پوهه یې قدیمه ده.    یوه

نو له ذرې نه تر کهکشانو پورې په نړۍ کې او له نړۍ څخه ها خوا هېڅ  

له دې   یا  او  نه وي  یا شی نشته، چې دا قدرت پرې جاري  پېښه  داسې 

قدیمي پوهې څخه بهر واقع يش. نو انسان هم په عامل کې کومه استثنا نه  

واک او اختیار له پاره یې ځای نه پاتې کېږي. که انسان مختار    ده او د 

وي نو دا به په دې خربه داللت وکړي چې دغه قدرت نامحدوده نه دی  

او پوهه یې کامله نه ده او دا خربه به د خدای له موجودیت څخه انکار 

 وي. لهذا انسان مجبور دی.  

ر او رش موجودیت یو  اوس د مسألې دا بل اړخ را اخلو: په نړۍ کې د خی

واقعیت دی او د بدو مجازات او د ښو کړو وړو مکافات هم خدای تعالی  

په خپله تاییدوي. نو که ووایو چې انسان کوم واک او اختیار نه لري نو  

په دې صورت کې مجازات او مکافات خیر او رش به بې ځایه او باطله  

ول به هغه کامله  خربه وي او بله دا چې د رش او بدۍ نسبت خدای ته ک

هستۍ کې د نقصان واردول وي او په دې شان بیا د هغې هستۍ له مطلق  

له موجودیت څخه   بیا هم د خدای  انکار کول،  بشپړتیا څخه  او  کامل 

انکار دی. دلته یو بل مشکل هم راپیدا کېږي او هغه دا دی: که رش او  

او وحدانیت    بدي له خدایه ونه ګڼو، نو دا به هم د هغه قدرت له مطلقیت 

څخه انکار کول وي. ځکه په دې شان به د رش او بدۍ لپاره یو بل قدرت  
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قایلیږو په دې شان د جرب او اختیار تناقض په همدې شکل ځای په ځای  

او  بحثونو  لفظي  تشو  او  سفسطو  په  متفکرین  او  علامء  او  کېږي  پاتې 

 مشاجرو رسونه خوږوي.  

 

 اسالمي رشق او عیسوي غرب: 

و پېړیو کې د هغه عرص متدنونو په دوو مهمو حوزو یانې اسالمي  په منځنی 

رشق او عیسوي غرب کې د جرب او اختیار مسأله په همدې شان طرح وه.  

او   شباهتونه  ډېر  رسه  بل  له  یو  مدنیتونو  دواړو  دې  کې  دوره  هغه  په 

. ځکه چې دې دواړو حوزو د جهان بيني ګانو مرکزي  11نږديوالی درلود

او اسايس مسأله یوه وه او هغه د خدای او انسان تر منځ د رابطې مسأله  

 وه.  

رښتیا هم د منځنیو پېړیو د اسالمي رشق متدن او د عيسوي غرب متدن  

شان   یو  درلود.  حرکت  شان  یو  کې  علومو  عقيل  او  فلسفه  په  حوزو 

ول او مشابه د حل الرې یې لټولې. د رشق او غرب  پرابلومونه یې طرحه ک

فلسفي او عقيل علومو مهمه مشرتکه منبع درلوده او هغه د لرغونو یوناين 

پوهانو اثار وو. هلته او دلته غريب پوهانو او اسالمي متفکرینو له افالطون  

او ارسطو څخه درس وایه. هلته او دلته په هغو مسألو خربې کېدې چې  

وح، حقيقت او خطا، ظواهرو او نورو په باب بیان کړې وې  افالطون د ر 

او نویو افالطونیانو ورته عرفاين رنګ ورکړی و او یا هغه بحثونه وو کوم 

چې ارسطو د فزیک او ميتافزيک د عامل په قدم او حدوث، د هيوال او  

 
په دې توپري چې د هغه عرص اسالمي متدن له غريب متدن څخه ډېر مرتقي او پرمخ تللی و او د    11

 علومو په ساحه کې اروپا د اسالمي متفکرینو له آثارو څخه په پراخه پیامنه استفاده کوله.
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صورت، د اخالقو او یا منطق په باب کړي وو. په دواړو حوزو کې فکري  

ش هم یو شان و. هلته او دلته فلسفه له دين رسه تړلې وه او  ميتود او رو 

دواړو   په  او  کېده  استخدام  لپاره  اثبات  د  حقایقو  ديني  د  فکر  فلسفي 

پوهانو   او عيسوي  متفکرينو  اسالمي  یانې  یو وو،  حوزو کې هدف هم 

غوښتل چې ديني تعليامتو ته یو منظم سيستامتيک فلسفي شکل ورکړي  

ړ کړي. ځکه چې دواړه ډلې په دې عقيده وې، چې  او علم الهي ترې جو

د فلسفې او علمي تفکر نتيجې له ديني ارشاداتو رسه تناقض او اختالف 

نه لري، بلکې دا تفکر د ديني حقایو لپاره نور هم کلک او محکم ثبوت 

 کېدای يش. 

 

 غريب ځانګړی تحول: 

پېړیو تر  د دې دواړو فکري جریانونو په منځ کې دا شباهتونه د منځنیو  

اخره او د اروپا رنسانس یا تجدید دورې تر رشوع پورې دوام کوي. مګر  

له دې تاريخي دورې نه وروسته رشق په یوه الره ځي او غرب په بله الره.  

د متدن دواړې حوزې د تحول په جال جال الرو روانيږي. کومه د فکري  

الرې روان او ټولنېزو تحوالتو الره چې مغرب غوره کړې، مرشق په هغې  

ټولنېز ژور   او  اقتصادي  په یوروپ کې داسې  نه شو. سبب دا دی چې 

او   اقتصادي  اهم  دا  او  کېږي.  ليدل  نه  کې  په مرشق  راغی، چې  بدلون 

اجتامعي ژور بدلون په دې ډول دی: د منځنیو پېړیو په دوران کې په  

په   او  ورو  ورو  ډېر  طبقه  اجتامعي  یوه  تړلې  پورې  صنعت  او  تجارت 

ي صورت قدرت پيدا کوي او فيوډاله طبقه د انحطاط خوا ته ځي.  تدريج 

د منځنیو پېړیو په اخر کې دا په تجارت او کسب پورې تړلې طبقه یو  



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 

 

50 

 

یانې   طبقې  حاکمې  له  چې  کېږي،  قدرت  اقتصادي  او  اجتامعي  لوی 

فیوډالیسم رسه د کلکې مجادلې لپاره د جنګ ميدان ته وځي. دا قدرت  

 طبقه ده، چې د ) بورژوازي( په نامه یادېږي. هغه متوسطه اجتامعي 

همدا رسمایه داره بورژوازي ده چې د غريب متدن نوي اساسات ږدي او  

د صنعتي انقالب رسه فکري او علمي اجتامعي او سیايس ژور تحوالت  

راويل. د فیوډاليستي او بورژوازي طبقو په منځ کې اسايس توپري دا دی:  

اقت  په  له فيوډايل ارشايف طبقه  او د فکر  مالکه وه  بناء د ځمکې  صادي 

لحاظه په کليسا متکي وه. د بورژوازي اقتصادي بنیاد تجارت او صنعت  

رسمایه ده او د فکر او شعور له پلوه یې په فلسفه او سیانس اتکاء وکړه او  

فيوډايل   کليسا د  او  په کمک چلېده  کليسا  نظام د  اقتصادي  فيوډالۍ  د 

بورژوازي اقتصادي نظام د صنعت او رسمایې د  نظام په زور مسلطه وه.  

پراختیا لپاره ساینس او تخنيک ته اړه وه او د سیايس قدرت د اخستلو  

لپاره یې اجتامعي او سیايس علومو ته احتیاج وو. دا وجه ده چې د دې  

له   انساين علومو په یورپ کې وروسته  او  په زور طبیعي  اړتیا  اقتصادي 

ې پېرشفت وکړ. نوي علمي مسایل طرحه شول، رنسانسه عظيم او بې سابق

ګانې او اکتشافات وشول، نوي فلسفي فکرونه را پیدا شول، د  نوې اخرتاع

قدماوو په آثارو کې نوې څېړنې او مطالعې وشوې، په عیسوي دین کې  

 ریفورم راغی.  

له رنسانس نه را په دې خوا د غريب متدن خصوصیت او د دې متدن د  

او تس او د  جهاين قدرت  او تخنیک دی.  لط لوی عامل همدا ساینس 

ساینس او تخنیک د داسې بې سابقې انکشاف اسايس عامل دا و چې  

چې   شو  ويالی  نو  شو.  جالکړای  څخه  دین  عیسوي  له  ځان  فلسفې 
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وروسته له رنسانسه د غريب معارصې نړۍ لویه پېښه همدا د دین او فلسفې  

ي فلسفې له مستحکم چوکاټ جدایي ده او فلسفه د افالطوين او ارسطوي 

مجال   فکر  آزاد  د  او  راوځي  وه،  پېژندلې  رسمیت  په  کلیسا  څخه چې 

 راپیدا کوي.  

 

 په غريب جهان بینۍ کې نوې مسألې: 

څرنګه چې موږ ورته اشاره وکړه د منځنیو پېړیو د سکوالستیکې دورې  

انسان   د  یانې  وه.  رابطه  او خدای  انسان  د  پروبلم  اسايس  بینۍ  د جهان 

رابطه د هغه له ماورا الطبیعي هستۍ رسه چې په دیني ارشاداتو کې ذکر  

بیني چې مرکزي مسأله یې د خدای او انسان رابطه ده،  کېږي. نو دا جهان

د دیني عقیدې په بناء او د عرفاين نوې افالطوين فلسفې تر تاثیر الندې  

او بیا د  د انسان هستي پّه دوو برخو وېيش: ماده او معنی، جسم او روح.  

او   معنوي  په  انسان  د  یوازې  پوهه  صحیح  رابطې  د  خدای  او  انسان 

انسان   د  کې  چوکاټ  ذهني  دې  په  لټوي ځکه چې  کې  اړخ  روحانی 

معنوي اړخ جګه او عايل مرتبه لري او کوم اړخ ته چې توجه نه کېږي او  

حتی د حقارت په سرتګه ورته کتل کېږي، هغه مادي اړخ دی، جسمي  

و د انسان ژوند په طبیعي ماحول کې دی. نو ځکه تر ټولو  واقعیت دی، ا 

جګ او عايل علم د مجرداتو او میتافزیکي علم و او تر ټولو ټیټ علم د  

 محسوساتو او فزیک علم ګڼل کېده.  

وروسته له رنسانسه د غريب متدن اسايس پرابلم بل شان بڼه غوره کوي.  

بیعي رابطې مسأله نه طرحه  له دې عرصه غريب انسان د انسان او ماوراء الط

کوي او یوې مسألې ته توجه کوي او هغه د انسان او طبیعت رابطه ده. دا  
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نوې مسأله یانې د انسان او طبیعت د اړیکې مفکوره ډېرې نتیجې لري او  

ژور فکري او ذهني تحوالت ترې را والړېږي. په دې نوي ذهني چوکاټ  

اړخونو تقسیمېږي، چې په  کې انسان په داسې دوو مادي او معنوي جال  

مساوي   اړخه  دواړه  بلکې  وي  نه  جګه  مرتبه  اړخ  روحاين  د  کې  هغه 

ارزښت او اهمیت پیدا کوي او په معنوي اړخ کې هم هغو استعدادونو او  

ذهني فعالیتونو ته ارزښت ورکول کېږي چې د انسان او طبیعت د رابطې  

ادراک او له دې  د فهم په الر کې مرسته وکړای يش. یانې فکر عقل او  

 ذهني استعداد څخه په حيس تجربو کې په استفاده کول. 

»د انسان او طبیعت رابطه« داسې لویه مفکوره ده چې ژوند په کې ارزښت  

ګڼل کېږي او د ژوند د تکامل او انکشاف هیله په کې پرته ده او دا د  

ژوند د تکامل او انکشاف هیله په خپل وار په طبیعت باندې د حاکمیت  

عميل   ارادي  حاکمیت  او  فرمانروایۍ  د  او  کوي  راپيدا  اراده  تسلط  او 

 وسیله هم عقيل پوهه، ساینس او تخنیک دی.  

په لنډه توګه ويلی شو چې په غريب دنیا کې د رنسانس دورې تر مخه د  

فکر او فهم اسايس او بنیادي مسأله د انسان رابطه وه، له یو ماوراء الطبیعي  

ټو  نورې  او  رسه  مربوطې  قدرت  پورې  اجتامع  او  طبیعت  ژوند،  په  لې 

مسألې له دې زاویې څخه لیدل کېدې. مګر د رنسانس څخه را په دېخوا  

غريب نړۍ یوه نوې مسأله طرحه کړه چې هغه د انسان او طبیعت رابطه ده  

او دې مسألې ته خاصه توجه د دې باعث کېږي چې ساینس او تخنیک  

وسته هم د دې پرابلم په ارتباط غريب  یو ډېر بې سابقه پرمختګ وکړي. ور 

متدن دوه نورې مهمې مسألې منځ ته را اچوي: چې یوه د انسان رابطه  

ده له اجتامع رسه او بله یې د انسان رابطه ده له خپل ځان رسه. د انسان 
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اجتامعي موجودیت ته توجه د اجتامعي، اقتصادي، سیايس او حقوقي 

وي او انساين فرد ته توجه، په روحي  علومو د انکشاف له پاره الره هوار 

او نفيس علومو کې د پلټنې د نوې ساحې او د پوهې تازه موقفونه راپیدا  

 کوي. 

نوي فکري انقالبونه په لومړي قدم کې د ځینو نجومي انکشافاتو په لړ  

کې راپيدا شول. د نیکوالی کوپرنیک دا نظریه چې ځمکه د عامل مرکز  

ه چې د نورو سیارو په شان د ملر په مدار کې  نه دی، یوه کوچنۍ سیاره د

چوريل. وروسته د کپلر او ګالیله انکشافات د نجوم او فزیک په ساحه  

کې نوې جهان بینۍ ته یوه بڼه ورکړه او انسان په ځان او جهان یو نوی  

بیني په درې اسايس  نظر پیدا کړ. د رنسانس له رشوع څخه دا نوې جهان

 مفکورو ودرېدله.  

لومړۍ مفکوره دا ده چې عامل په مکان کې انتها نه لري، ځکه ځمکه یو  

طبیعي جسم دی. د شميس نظام یو جز دی چې د دې نظام مرکز ملر  

د   راوځي:  نتیجې  نوې  دوې  څخه  مفکورې  لومړۍ  دې  له  دی. 

سکوالستیکې جهان بینۍ په خالف نه ځمکه د عامل مرکز دی او نه انسان  

ا چې عامل په مکان کې انتها نه لري، نو د انساين  د خلقت غایه. او بله د 

د   شان  دې  په  موندلی يش.  پراختیا  ډول  الیتناهي  په  هم  ساحه  پوهې 

منځنیو پېړیو د پوهې ثابت او محدود چوکاټ په ځای د انساين پوهې  

 په مخ یو پراخه افق راپيدا کېږي.  

ې روح  دویمه مفکوره د روح او طبیعت د وحدت مفکوره ده. یانې دا چ 

له طبیعت څخه بیګانه دی. د مادي زندان بندی نه دی، بلکې روح او  

جسم د یو واقعیت دوه اړخه دي او د روح او جسم په شان هر شی په  
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طبیعت کې یو له بله متقابله رابطه لري او یو پر بل متقابل تاثیر کوي. د  

ن  دې مفکورې مهمه نتیجه دا ده چې د انساين او طبیعي پېښو په جریا

علت   یو  د  پېښه  هره  بلکې  نه کوي  منبع دخالت  امېزه  ارسار  کومه  کې 

معلول دی او دا د علت او معلول سلسله د انسان له پاره د پوهې او درک  

 وړ ده.  

د انسان د فردي موجودیت، استقالل درېیمه مهمه مفکوره ده چې د دغې  

عيت دی. په بناء انساين فرد پخپله ارزش دی، یو په خپل ځان متکي واق

یانې د انساين فرد ارزش او واقعيت نه په کومه قومي قبیلوي رابطه کې  

دی او نه په کوم خاص عقیدوي او دیني تعلق کې، بلکې د ده ارزش د  

ده په فکري او عقيل استقالل کې دی. د ده په فردي آزادۍ کې دی. له  

انقاليب   دې مفکورې څخه ورو ورو د سیايس علومو او برشي حقوقو 

دې  م د  او  مهم خصوصیت  غريب متدن  د  ډول  عام  په  راوځي.  فاهیم 

په  ده.  توجه  ته  رابطې  طبیعت  او  انسان  د  همدا  بنسټ  قدرت  د  متدن 

طبیعت باندې د حاکمیت هیله د دې حاکمیت وسیله، یانې ساینس او  

تخنیک د غريب جهان بینۍ اسايس بڼه تشکیلوي. له رشوع څخه د دې 

مدا ساینس او تکنالوژي ده. او د ساینس او  جهان بینۍ بنیادي عنرص ه

طبیعي علومو بې سابقې انکشاف د فلسفي فکر له پاره نوي مواد او نوي  

محتویات راپیدا کړل، نوي سوالونه او ځوابونه منځ ته راغلل او په زړو  

مسألو نوې خربې رشوع شوې. علمي پلټنې، تخنیکې او صنعتي تولیدات  

پر مخ تلل، له نولسمې عیسوي پېړۍ څخه    چې په جال او نامنظمه توګه 

را پدې خوا یې یو له بله رسه دومره ارتباط پیدا کړی دی چې یوه ساحه  

له بلې څخه جال هېڅ توسعه نيش کوالی او همدا د طبیعي علومو لوی  
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انکشاف له شپاړسمې عیسوي پېړۍ څخه د نولسمی پېړۍ تر آخره پورې  

 ې را پیدا کړې.  د فلسفي فکر له پاره نوې موضوع ګان 

فرانسس بیکن او رنه دکارت چې د نوې فلسفې لوی موسسان دي یوازې  

له   کړ.  تشخیص  او  تعین  څرنګوالی  او  خصوصیات  علومو  نویو  د 

شپاړسمې عیسوي پېړۍ را په دېخوا په عام ډول فالسفه یوازې د ساینس  

 په څرنګوايل، په علمي روش او  

د برشي عقل په باب په تفکر بوخت  متود، د ساینس او ژوند په رابطه او  

 شول.  

د بیکن فلسفي انقالب په دې کې دی چې ده میتافزیکي مجرد فکرونه  

سکوالستیکي فکري تګ الره پرېښودې ده. د تجريب علومو او د دې  

علومو فکري کړنالرې ته یې پام وکړ او د نویو علومو روش او میتود یې  

او په علمي تجربه یې استناد وکړ    طرح کړ. د قدماوو اقتدار ته تسلیم نشو

او ويې ويل چې پوهان باید البراتوار ته پام وکړي، نه کلیسا ته. ځکه چې  

 د انسان د فکر او پوهې یوازینۍ وسیله تجربه او مشاهده ده او بس.  

دکارت هم د قدماوو د اقتدار پر ضد او د سکوالستیکي بې نتیجې بحثونو  

چې؛ انسان باید پوهه او علم له خپل   په خالف موقف ونیو او ويې ويل

ځان څخه، د عالَم او طبیعت له کتاب څخه او د انسان له مطالعې څخه  

کسب کړي. دکارت د ریاضیاتو او د هندسې په بناء د علمي فکر د میتود  

او روش بنسټ کېښود. د ده په نظر د فلسفې لومړنی پرنسیپ د انسان په  

د پخوانیو پوهانو په اثارو کې. دا   خپل شعور کې موندل کېدای يش، نه

یانې »فکر کوم، فلهذا یم«.   Cogito ergo sumلومړنی پرنسیپ دا دی  

یانې تفکر او وجود یو له بله رسه یوه نه پرېکېدونکې رابطه لري. دکارت  
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ټولې طبیعي پېښې په ریايض قوانینو کې متکي وګڼلې او ریاضیات یې د  

تهداب   ساینس  نوي  د  یې  شان  دې  په  او  کړ.  اساس  علومو  فزیکي 

له   بناء طبیعت  په  نظریې  ارسطو د زړې  د  داسې مختلفو شيانو  کېښود. 

څخه جوړ و چې یو له بله رسه یې کومه اسايس رابطه نه درلوده، بلکې  

د  دکارت  د  و.  متامیل  ته  هدف  او  غایې  خپلې  الر  خپله  په  شی  هر 

او   اتفاقي  تصاديف،  شی  هیڅ  کې  طبیعت  په  برعکس  بناء  په  پرنسیپ 

برشي    اختیاري نه دی، بلکې هر څه د کلکو ریايض قوانینو تابع دي او د 

انقالب« وایي. له دکارت څخه    فکر په تاریخ کې دې انقالب ته »کارتیزي 

وروسته ځینې نوي مهم اکتشافات؛ لکه د نیوټن، انیشټاین هایز بزګ او  

بیني بالکل پای ته ورسېده  نورو اکتشافاتو رسه په هره ساحه کې زړه جهان

ې اتکاء کوله،  بیني چې په فزیکي تجربو او ریايض قوانینو یاو نوې جهان

 د هغې ځای ونیو. 

او   ساینس  د  فکر  فلسفي  رسه  دکارت  او  بېکن  کې  مرحله  لومړۍ  په 

تخنیک په ډګر کې د انساين عقل انکشاف ته توجه کوي او د تجريب او  

نظري علومو تهدابونه اېښودل کېږي او د انسان او طبیعت په رابطې زیاته  

مسأله منځ ته راځي او هغه د  پلټنه کېږي. مګر له دې مسألې رسه یوه بله  

انسان رابطه ده له انسان رسه او په دې ساحه کې په اتلسمه پېړۍ کې او  

په اجتامعي،    کانتوروسته له هغه داسې متفکرین لکه هیوم، روسو او  

سیايس او اخالقي علومو کې یو بل افق پرانیزي او په دې پرابلمونو نوې  

ي تفکر له کارل مارکس رسه د  . په نولسمه پېړۍ کې فلسف 12خربې کېږي

انساين فکر د انکشاف له پاره نور امکانات کشف کوي. په دې مانا چې  

 
 د دې نظر تفصیل د کتاب په ضامیمو کې راغلی. رجوع وکړئ د اخالقو او سیاست فلسفې ته.   12
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د ټولنې په تنظیم او تغییر او بنیادي تحول کې د انسان عقل او اراده مهم  

تاثیر لري او د ټولنې دا بنیادي تحول چې د مارکس په نظر کې دی هغه  

دی، کوم چې د نولسمې پېړۍ پوهانو    د انسان د متقابلو روابطو بدلون نه

یوازې د اخالقو او سیاست په ساحه کې محدود وګاڼه. د کارل مارکس  

په دې بنیادي تحول کې مهم عنرص اقتصادي ژوند دی او د انسانانو په  

په   وګړي  انساين  کې دی چې  دې  په  تحول  بنیادي  اړیکو  د  کې  منځ 

ري او د کار او زحمت  اقتصادي تولیداتو کې په صحیح توګه اشرتاک ول

 حاصل په برابره او واقعي توګه توزیع يش.  

د انسان او طبیعت د رابطې په لړ کې د عیسوي نولسمې پېړۍ یو بل لوی  

متفکر د یادونی وړ دی او هغه چارلس داروین دی. ده د خپلو تحقیقاتو  

  په نتیجه کې د ژوند او ژوو له پاره د طبیعي تکامل یوه نظریه وړاندې کړه 

ابتدایي مراحلو څخه   له  ماحول مولود وګاڼه چې  او ژوند یې د طبیعي 

جګو مراحلو ته تدریجي ارتقایي حرکت کوي او انسان یې د دې طبیعي  

تکامل یوه جګه مرحله وبلله. د داروین د نظریې په بناء او د نوې جهان  

بینۍ په اساس انسان د طبیعت یو نه جال کېدونکی جز دی. په دې شان  

په  دارو انسان  او  شکوي  بالکل  رابطه  انسان  د  منبع رسه  اسامين  له  ین 

 طبیعت پورې تړي. 

په فلسفي افکارو کې وروستی مهم انقالب د نولسمې پېړۍ په پای کې د  

فلسفه ده، چې د شلمې پېړۍ په نننیو فکري جریانونو    13فریدریک نیچه

انتقاد    یې ډير ژور تاثیر کړی دی. دی د عقل په عاملي ارزش او قدرت 

کوي او وايي چې عقل یوازې د انسان په ژوند تلسط او حاکمیت نه لري. 

 
 رجوع دې ويش د دې کتاب په ضامیمو کې د اخالقو فلسفې ته.   13



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 

 

58 

 

که عقل د نورو غیر عقيل پېښو رسه مقایسه کړو نو مالومه به يش چې  

عقل د فلسفي تفکر یوازینۍ وسیله او یوازینۍ مهمه موضوع نه ده او د  

پراخې   له عقل څخه نورې  پاره  له  فلسفي فکر  په ذهن کې د  او  انسان 

ژورې موضوع ګانې کشفوي. د ده په نظر د انسان په ژوند کې دې مهمو  

غیر عقيل پېښو ته پام نه کول او اهمیت نه ورکول يوازې د ځان غولول  

دي او بس. دلته هغه درېیمه مسأله طرح ده، یانې د انسان رابطه له خپل  

ارو  نفس رسه او په دې ساحه کې د نیچه دغه مهمه مفکوره د فروید په اث

کې په علمي بڼه راښکاره کېږي. په انساين علومو کې د تحت الشعور  

کشف ډېر سرت انقالب ګڼل شوی دی او د نووو او تازه پلټنو او مطالعاتو  

له پاره یې الر پرانیستې ده. فروید ثابتوي چې د هر فرد عقيل شعور یو  

ه  ډېر محدود او نارسا قدرت دی او سړی نيش کوالی چې د دې په وسیل

له یوې خوا د خپل ژوند ټول تېر شوي مراحل وپېژين او له بلې خوا خپل  

عواطف او هیجانونه د خپلې ارادې او فرمان الندې راويل، ځکه چې په  

الشعور کې داسې انرژي او قدرت موجود دی، چې پخپله عقل یې په  

 مستقیم او غیر مستقیم ډول تر تاثیر الندې دی.  

وسته د نوې فلسفې په لړ کې وجودي فلسفې  له نیچه او فروید څخه ور 

(Existensialim  تازه خربې راوړې دي. د دې خربو تازګي ته د هغه )

چا پام کېږي، چې په اروپا کې د ساینس او عقيل اصالت د څو پېړیو 

تسلط په نظر کې ولري. وجودي فلسفې په ډېره زیاته پیامنه د انسانانو په  

متقابلو روابطو  انسان    منځ کې محسوسو  د  وایي چې  او  توجه کوي  ته 

رابطه له بل رسه او دا شان رابطه له ځانه رسه دوه مسألې دي چې یو بل  

 پورې کلکې تړلې دي.  
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د بل موجودیت په انساين فردي شعور کې اسايس اهمیت لري. هر فرد  

له نورو رسه د متقابلو اړیکو په نفيس زنځیرونو کې تړلی دی او له دې  

بهر کېږي.    رابطو څخه  مانا  بې  او  مفهومه  بې  فردي موجودیت  انساين 

ځکه چې هر فرد یوازې او د خپل ذهن په ژور تل کې خپل ځان ته د  

نورو په نظر ګوري. د وجود فلسفه په نوي رنګ هغه اجتامعي او نفيس  

پېښې څېړي چې روسو او مارکس پرې خربې کړي دي. دا فلسفه هڅه  

واقعيت په حیث مطالعه کړي او   کوي، چې انسان د یو ژوندي محسوس

 د عقيل اصالت طرفدارانو په شان یې یوه مجرده عقيل مفکوره نه ګڼي. 

له دې خربو رسه بیا هم د غريب جهان بینۍ سرت خصوصیت همدا ساینس  

او تخنیک او علمي ذهنيت دی، چې د څو سوو کالو په دوران کې یې  

ذهنيت هم د تسلط او  په شعور او تحت الشعور کې نفوذ کړی دی او دا  

قدرت په اراده متکي دی: په طبیعت تسلط، په اجتامعي چارو تسلط او  

په واضحه توګه طرح ده.   دلته د اختیار مسأله  او  پېښو تسلط.  په نفيس 

اوس نننۍ فلسفه ځان په خیايل، سیايس او اخالقي دنیاګانو نه غولوي او  

ه نننۍ فلسفه کې  داسې فکري متایالت ورته پای ته رسېديل ښکاري. پ

ګانې چې په کوم اقدار او پټو سرتګو عقیده بناء  هغه فکرونه او ایډیالوژي 

ګانې چې ظاهراً  وې، د انحطاط په لوري تللې دي. حتی هغه ایډیالوژي 

او اقدار والړې دي او د  ځانته علمي وایي او په واقعيت کې په عقیده 

بڼه برېښوي، د انتقاد په  پخوانیو خیايل دنیاګانو )فاضيل مدینې( په نوې  

 نظر لیدل کېږي.  

دا وو د مغرب دنیا په فکري سیر باندې یو لنډ او اجاميل نظر. او کومې  

په باب   اختیار  او  په دې کتاب کې د جرب  په خوا  خربې چې څو کاله 
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شوي دي، هغه ټولې د دې غريب نوې جهان بینۍ په اساس دي او د جرب  

او ماوراء الطبیعت د رابطې په اساس نه ده    او اختیار مسأله په کې د انسان 

څېړل شوې، بلکې یوازې د انسان او طبیعت، د انسان او نفس او د انسان  

او اجتامع د اړیکو په چوکاټ کې ورته کتل شوي دي. دا اثر د فکر او  

له دیالکتیکې روش څخه   په لحاظ د هېګل  او ساختامن  میتود، شکل 

نو مهمو طبیعي، اجتامعي او نفيس نویو  الهام اخيل او محتویات یې د ځی

پلټنو په بنا دي. هیله ده چې د فلسفې شاګردانو او نورو د فلسفې دوستانو  

 ته په کار يش.  

 

 ۱۳۵۲/ ۲۵د سلواغې  –کابل 
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 مقدمه

 

اختیار یوه داس  او  قرنونه    ې مسأله ده چ   ې د جرب 

هر    ې پر  کې  دنیا  په  افکارو  د  خو  شوی.  بحث 

هر  او  اقتصاد  ه عرص  خاصو  خپلو  د  ،  يزمانه 

کلتور   ي اجتامع په    ي او  زړو  رشایطو  په  بناء 

مسایلو نوي فکرونه کوي. نو ځکه د اوسني عرص  

بیني په بناء د جرب او اختیار په اړه  د فلسفي جهان

 نوې خربې کېدای يش... 
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سې مسأله ده چې قرنونه پرې بحث شوی د جرب او اختیار مسأله یوه دا 

مسایل   فلسفي  چې  ځکه  دا  کېدای يش،  بحث  پرې  هم  اوس  او  دی 

زړښت نه لري. تر څو چې انسان انسان دی، دا مسایل به فکر ته ورلوېږي،  

فکر به پری کوي او د حل الر به یې لټوي، نو دلته به دا سوال را پیدايش:  

و په دې باره کې خربې کول به هم که د جرب او اختیار مسأله زړه وي، ن 

غیر له تکراره بل څه نه وي. نو په ځواب کې به ووایو. هغه څه چې د  

زمانې په جریان کې واقع دي که طبیعت دی، که جهان دی، که انسان، 

لري،   شباهت  رسه  بل  له  یو  ورځې،  او  شپې  ظاهراً  تکراروي.  نه  ځان 

، یو ډول طبیعي حوادث  موسمونه پرله پسې راځي او یو بل ته ورته دي 

بیابیا لیدل کېږي، مګر په حقیقت کې هره ګړۍ چې تېرېږي بیا نه راځي.  

د دریاب هره څپه چې ځي، نور هېڅکله هغه څپه بیا نه راګرځي. د انسان  

په تاریخ کې هم یو قدم په شا تګ نيش کېدای او تاریخي وقایع بیا نه  

 تکرارېږي.  

اجتام  اقتصادي،  خپل مخصوص  لري،  هر عرص  سیايس رشایط  او  عي 

د   همدارنګه  کوي،  تغییر  او  کېږي  پاتې  نه  حال  خپل  په  هېڅکله  چې 

نوي   نوي  تل  مسایلو  زړو  په  زمانه  هره  او  هر عرص  کې  دنیا  په  افکارو 

د جرب او اختیار په مسأله ارسطو او هېګل دواړو خربې    فکرونه کوي. مثال 

دې دوو فکرونو د    کړې دي. مګر دا خربې یو شان نه دي. ځکه چې د 

عرص رشایط رسه فرق لري او کوم د پوهې وسایل چې د زمانې تحول د  

هېګل په الس کې ورکړي وو، ارسطو رسه نه وو. همدارنګه کوم د پوهې  

افق چې نن زموږ په مخ کې پرانیستل شوی دی، هېګل نه درلود. همدا  

 سبب دی چې په زړو مسایلو تل نوي فکرونه کېدای يش. 



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 
 

63 

 

 

I 
 

څه قراره ده او مانا یې څه  اوس به وگورو چې د جرب او اختیار مسأله له  

ده؟ د هر فلسفي فکر لومړۍ او اسايس هڅه دا ده چې یو سوال په سمه  

توګه طرح يش او د سوال په طرح کېدو یو اسايس انتقادي نظر واچول  

يش. ځکه چې د یو سوال حل د دغه سوال په صحیح طرح کېدو پورې  

د یو غلط سوال له پاره صحیح ځواب نيش پیدا کېدای، تر څو  اړه لري.  

چې لومړی سوال صحیح نه يش. تر ټولو لومړی په یو سوال کې هله مانا  

را پیدا کېدای يش چې یو څو مشخص مفاهیم یو له بله رسه مشخصې  

پیدا   مانا نيش  مجرد شکل  او  په جال  مفهوم  یو  یانې  پیدا کړي،  رابطې 

ل مفهوم رسه یوه معینه رابطه قایمه نکړي. د مبهم  کولی تر څو له یو ب

 سوال مثال به داسې وي: جهان یانې څه؟ انسان یانې څه؟ 

دا دواړه سوالونه مبهم دي ځکه چې په هر یوه کې یو مفهوم په جال او  

مجرد شکل پروت دی، بل کوم مشخص مفهوم نشته، چې رابطه وررسه  

تنی عالمه ده او پخپله کوم یوازې د پوښ «  څه  یانې »ټینګه کړي، ځکه:  

انتقاد ويش او پوښتنه ويش چې    «څه  یانې» مفهوم نه دی. لومړی باید په  

 څخه مراد څه دی؟   « څه  یانې »د 

فلسفي سوال هله طرح کېږي چې په مفاهیمو کې حرکت او جنبش را  
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پیدا يش. او که سوال غلط طرح يش، نو فکر له ځایه نه خوځيږي او د  

پاتې کېږي. او یا د تخیالتو او تصوراتو الر نیيس او  سکون په حالت کې  

او   اصيل  فکر  د  انسان  وایي چې  ته  همدې  اچول  کار  په  فکر صحیح 

او   ژوند  ځانته  فکر  هر  چې  ځکه  کړي.  پیدا  ژوند  او  حرکت  حقیقي 

 حرکت لري او د افکارو له حرکت او تصادم څخه حقیقت راوځي. 

دا یو مبهم سوال دی  ؟«  څه  یانې   »جرب او اختیار همدارنګه که موږ ووایو:  

انسان  »او موږ مجبور یو چې په یو بل شکل یې طرح کړو او مثالً ووایو: 

دلته موږ یو نوی مفهوم یانې »انسان« په مسأله    «مجبور دی که مختار؟

کې داخل کړ او سوال لږ څه له ابهام څخه راووت او د »انسان« او »جرب«،  

کې څه رابطه او حرکت را پیدا شو. اوس    »انسان« او »اختیار« په مفکورو

که موږ د دې مفاهیمو حرکت ته په ځیر وګورو، نو را مالومه به يش کوم 

تصادم چې د دوی په منځ کې واقع کېږي، د دې تصادم په نتیجه کې دا  

دواړه مفاهیم، انسان او جرب له یوې خوا، انسان او اختیار له بلې خوا یو په  

نو  یو  او  ننوځي  کې  »مجبور  بل  ډول:  دې  په  جوړېږي  ترې  مفهوم  ی 

انسان«، »مختار انسان« او زموږ طرح شوی سوال بیا خپل د اولني مفهوم  

حالت ته راګرځي، په دې شکل: »مختار انسان یانې څه؟«،»مجبور انسان 

یانې څه؟« دلته بیا موږ ته په کار دی چې د »یانې څه« په ځای »نور څه«  

ې بیا حرکت را پیدا يش او زموږ سوال مانا  داخل کړو، چې په افکارو ک 

راپیدا کړي. نو به وایو: مجبور یا مختار انسان د څه يش په مقابل کې؟ د  

دې »څه يش« له رس رسي تحلیل څخه دا الندې مفاهیم راوځي: مجبور  

یا مختار انسان د طبیعت په مقابل کې، د ماوراءالطبیعت په مقابل کې، د  

د بل انسان په مقابل کې... په دې ډول د جرب او  خپل ځان په مقابل کې،  
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اختیار په مسأله کې جال جال جنبې را پیدا شوې او موږ اوس کوالی شو  

 په هرې یوې جال جال بحث وکړو؛ په دې شان:

 . د انسان رابطه له طبیعت رسه۱

څه د یو نظام الندې دي او هر شی د   یانې په دې طبیعت کې چې هر

علت او معلول د قانون تابع دی، د انسان موقعیت څه دی؟ آیا انسان هم  

ستۍ، په خپلو اعاملو  هد طبیعي اشیاوو په منځ کې یو شی دی او په خپله  

او کوم  اراده  له ځانه کومه  او  پیروی کوي  قوانینو  د طبیعي جربي  کې 

سان یو استثنایي موجود دی او د علت او  اختیار نه لري؟ او یا دا چې ان 

 معلول له دایرې څخه یوه مختاره هستي ده؟

 

 . د انسان رابطه له خپل نفس رسه۲

یانې د انسان د جرب او اختیار حس یا فکر څه نفيس بنیاد لري؟ دلته به  

بلکې په   نیسو،  نه  کُلیې په حیث په نظر کې  انسان د یوې مجردې  موږ 

انساين به  ټول    محسوس ډول  پلوه  له  د نفيس حوادثو  ته ګورو.  افرادو 

انساين افراد یو شان انکشاف او تحول نه کوي، ځینې عوامل به انسان د  

به دا سوال څېړو چې د   خپلې نفيس غالمۍ په زنځیر وتړي، یانې موږ 

نفيس نشو منا له لحاظه کوم انسان ته موږ مجبور ويالی شو او کوم ته  

 مختار؟ 

 

 ه له بل رسه. د انسان رابط۳

دلته موږ د انسان یوه محسوسه جنبه تر نظر الندې نیسو، رښتیا هم انفرادي  

مفکوره.  انفرادي  یوه  لکه  دی،  موجود  مبهم  او  مجرد  داسې  یو  انسان 
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انسان هله مانا پیدا کوي او واقعيت یې هله څرګندېږي، چې له نورو رسه  

ې رابطه ده چې  په رابطه کې يش. په حقیقت کې د انسان هستي یوه داس 

له نورو رسه قایمېږي او له دې رابطې څخه بهر د انسان حقیقت له منځه  

ځي. مګر دا رابطه له ټولو څخه لومړۍ یوه شدیده مجادله ده چې هر  

فرد یې د خپل شخصيت د تائید او ثبوت له پاره کوي. د انساين افرادو  

د له پاره  شخصيتونه یو له بل رسه تصادم کوي. هر شخصيت د خپل تایی

د بل پېژندګلوۍ ته محتاج دی او هر یو خپل اختیار د بل په مجبوریت  

دې   له  به چې  ګورو  کوي.  تصادم  اختیار رسه  له  جرب  دلته  لټوي.  کې 

 تصادم او مجادلې څخه څه راوځي. 

زموږ د بحث په عنوان کې دوه نکتې داخلې دي: یوه د جرب او اختیار  

ره ده. ويل کېږي چې په هر څه کې  مسأله ده او بله د دیالکتیک مفکو 

دا   په ترڅ کې  موږ د خپلې څېړنې  موندلی شو.  رابطه  دیالکتیکي  موږ 

کوښښ کوو، چې ریښتیا هم داسې یوه رابطه د جرب او اختیار د مسألې  

 په جال جال جنبو کې پیدا کېدای يش او که نه؟ 

مګر مخکې له دې چې په خپل اصيل مبحث کې داخل شو، الزمه ده  

د دیالکتیک په مفکوره یو څه رڼا واچوو او څه نا څه پوه شو چې  چې  

 دیالکتیک څه ته وایی؟ او دیالکتیکي رابطه څرنګه قایمیدای يش؟ 
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II 
 

 دیالکتیک څه ته وایي؟

 

مانا   په دې  فلسفه کې هم  په زړه  ده.  مناظره  او  مانا جدل  د دیالکتیک 

اول د لومړي ځل له  پروت دی. د حقایقو د کشف له پاره د جدل الر  

نیول،   را  کې  بازار  او  کوڅه  په  خلک  به  سقراط  پرانیسته.  سقراط  پاره 

سوالونه به یې ترې کول. بحث به یې وررسه کاوه، د بحث او جدل په  

او   نطقونه  هېڅکله  ته ځینې حقایق ښوول. سقراط  یې خلکو  به  وسیله 

لکو رسه به یې  وعظونه نه کول، مقالې یا کتابونه یې نه لیکل. یوازې له خ

 خربې کولې. سقراط د حقایقو پلټنې له پاره د جدل الره غوره کړې وه. 

همېشه  کې  اثارو  خپلو  په  دی  وکړه.  پیروي  سبک  دې  د  هم  افالطون 

سقراط ښیې چې له خپلو دوستانو رسه په بحث بوخت دی، له یو سوال 

ته   منځ  موضوع  بله  موضوع څخه  یوې  له  کېږي،  پیدا  سوال  بل  څخه 

راځي، له تائیدونو څخه تردیدونه راوځي، همدارنګه د بحث او جدل په  

ق را پیدا کېږي. د جدل یا دیالکتیک یوه مانا خو  وسیله نوي نوي حقای

دا بحث او یا ډیالوګ دی، مګر د افالطون په نظر یوه بله منطقي مانا هم  

او هغه دا ده چې   ابتدایي مفاهیمو څخه  لري  له  په وسیله فکر  د جدل 

لوړو مفاهیمو ته خېږي، له ټیټو فقرو څخه جګو فقرو ته پورته کېږي،  
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دیالکتیک د فکر هغه حرکت ته وايي چې فکر له  یانې په عمومي ډول  

 محسوساتو څخه مجرداتو ته پورته بیایي. 

په منځ کې فرق کوي. د ده په نظر کې د    15او تحلیل   14د جدل  ارسطو 

تحلیل موضوع اثبات دی: یانې داسې یو استنتاج چې په حقیقي اساساتو  

د  استدالل  کې  باره  په  عقایدو  احتاميل  د  جدل  او  وي.  دلته  بناء  ی. 

 دیالکتیک په منفي مانا استعامل شوی دی. 

کانت هم دیالکتیک په دې منفي مانا را اخيل. دده په عقیده دیالکتیک  

وهمي استدالل نه دی. او داسې تعریف یې کوي: دیالکتیک د ظواهرو  

 منطق دی. دا ظواهر څو ډوله دي:  

 لومړی: منطقي ظواهر؛ لکه سوفسطایي استداللونه. 

  ظواهر؛ لکه د سپوږمۍ غټ والی په افق کې. دویم: تجريب 

 درېیم: ماورالطبیعي ظواهر، لکه ماورا الطبیعي وهمونه.  

په دې ډول چې د کانت په عقیده انساين فکر رسه دا ګومان او وهم پیدا  

کېږي چې ماوراء الطبیعي حقایقو ته رسېدای يش او په روح، جهان او  

کانت وایي چې انساين فکر د   خدای باندې مطلقه پوهه پیدا کولی يش. 

خپلې پوهې په دې ساحه کې له یو بې نتیجې بې انتها جدل رسه مخامخ  

 کېږي چې هېڅ کوم حقیقت ته نيش رسېدای. 

په نننۍ فلسفه کې د دیالکتیک نوې مانا هېګل کشف کړې ده. هېګل په 

دیالکتیک کې یوه ژوره مانا کېښوده. د ده په نظر دیالکتیک د عقل او  

د حرکت قانون دی. فکر او عقل د دې قانون په اساس حرکت کوي.  فکر  

 
14 Dialectique  
15 Analytique  
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افکارو په دنیا کې جاري نه دی، بلکې د ټولې   قانون یوازې د  مګر دا 

هستۍ او عامل قانون دی. د دې قانون مانا دا ده چې متضاد شيان یو له  

 بله رسه جدا کېدای نيش. 

اضدادو او تناقضاتو  فکر د اضدادو او تناقضاتو په زور روان دی. عامل د  

او   اضدادو  له  باید  فکر  وایي چې  هېګل  نو ځکه  دی.  برکته هست  له 

تناقضاتو څخه ونه ویرېږي او ډډه ترې ونه کړي. رښتیا هم فکر همېشه  

وېرېږي چې له خپل ځان رسه ضد او نقیض واقع نيش. او د دې وېرې له  

چې ووایي:    سببه فکر همېشه ځان په یوه مفهوم کې راګیروي. مثالً کله 

هستي شته، نو له نیستۍ څخه انکار کوي، ځکه چې دا خو ويالی نيش  

چې هستي هم شته او هم نشته او یا کله چې ووایي چې انسان مجبور دی  

نو بیا ورته په اختیار قالیدای نيش. او واقعيت دا دی چې هستي غیر له  

ه په جرب  نیستي څخه هستي کېدای نيش. که انسان مختار نه وي، نو ځان ت 

نيش قایلېدای. هېګل موږ ته راښیي چې که د تناقضاتو په منځ کې رابطه  

نه وای هېڅ شی به نه وای، انسان به نه وای، فکر به نه وای، کاینات به نه  

وای، ژوند به نه وای، لنډه دا چې هستي به نه وای. که رڼا نه وای، تورتم  

مرګ نه وای، ژوند به نه    به نه وای، که سپین نه وای تور به نه وای، که

وای. نو ځکه هېګل وایی: »په ژوند کې د مرګ تخم پروت دی او په  

. اضداد او تناقضات یو ښکاره  16خپل ځان کې هر متناهی متناقض دی«

دا   موږ  یوازې  په دې کې دي.  ارسار هم  ژوند  او  د عامل  واقعيت دی. 

 کشف کړو چې د تناقضاتو په منځ کې څه رابطه موجوده ده؟ 

د هېګل په نظر دا رابطه دیالکتیکي ده. اضداد یو له بله راپیدا کېږي. یو  

 
16 Hegel-Encyclopedie P. 18.  
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بل نفي کوي. او د اشياوو د موجودیت علت هم په دې نفي کې دی. په 

طبیعت کې هر شی دوه جنبې لري: مثبت او منفي، جذب او دفع، عشق  

 او نفرت. او همېشه د دې دوو جنبو په منځ کې مجادله روانه ده. 

تهداب هم په دې دایمي مجادلې او تصادم والړ دی. له مثبته  د هستۍ  

را   له مجادلو څخه یو دویم واقعيت  او د دواړو  څخه منفي راوالړېږي 

درې   همېشه  کې  موجودیت  په  هر يش  د  نظر  په  هېګل  د  پیداکېږي. 

 مرحلې لیدل کېږي: 

ي  اوله د مثبیت مرحله ده، دویمه د نفي مرحله ده او درېیمه مرحله کې منف 

پیدا کېږي او دا نوی   او مثبت رسه یوځای کېږي، یو نوی ترکېب ترې 

ترکېب د اشياوو واقعي موجودیت دی. همدارنګه د افکارو په دنیا کې  

لومړۍ مرحله کې   په  پیدا کوي، هره مفکوره  را  هره مفکوره خپل ضد 

خپل تایید کوي، په دویمه مرحله کې خپله نفي کوي او په دریمه مرحله 

ترکیب څخه حقیقي    کې خپله  له  نفي  او  تایید  د  یانې  نفي کوي.  نفي 

مفکوره منځ ته راځي او بیا دا حقیقي مفکوره د یو بل دیالکتیکي حرکت  

بیا یوې درېیمې   بیا ځان نفي کوي او  اوله مرحله کېږي، ځان تاییدوی 

جګې مرحلې ته پورته کېږي. په دې شان افکار د دیالکتیکي حرکت په  

مراتبو څخه په تدریج د لوړو حقایقو په لوري قدم پورته  وسیله له ټیټو  

 کوي.

اسايس   درې  په  دیالکتیک  د  هم  رشوع  منطق  مشهور  خپل  د  هېګل 

(  theseمرحلو کوي: د دیالکتیک اوله مرحله هستي ده. او دا د تایید )

، مګر که موږ د هستۍ مجرد او خالص مفهوم تحلیل کړو، د  مرحله ده 
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او د هستۍ تایید ځان پخپله نفي کوي.    17ړېږينیستۍ مفهوم ترې راوال 

او فکر د دیالکتیک په دوهمه مرحله کې داخلېږي چې هغه د نفي مرحله  

( یانې  درېیمه  antitheseده  یوه  تصادم څخه  له  نفي  او  تایید  د دې   .)

(. Syntheseمرحله راوځي چې هغه د منفي او مثبت ترکیب دی یانې ) 

تصادم څخه یو درېیم ترکیبي حقیقت منځ ته  یانې د هستۍ او نیستۍ له  

»کېدل«  هغه  اسايس      18راځي چې  او  لومړنۍ  منطق  د  هېګل  د  نو  دي. 

 دیالکتیکي مرحلې دا دي: اول هستي، دویم نیستي، درېیم کېدل. 

د »کېدلو« په مفهوم کې هستي او نیستي دواړه موجودې دي. هر شی هم  

ست. بلکې د »کېدلو« په  هست دی او هم نیست او نه هست دی او نه نی

غور   په  ته  هر حرکت  موږ  که  او  دی.  کې  حرکت  په  دی،  کې  حالت 

وګورو هم هستي ده او هم نیستي. مثالً ژوند یو حرکت دی او که موږ د 

ژوند هره ملحه تحلیل کړو، هستي او نیستي په کې دواړه موجودې دي،  

زموږ د ژوند   په غاړه دي.  په کې دواړه غاړه  او ژوند  د  مرګ  هره شېبه 

سرتګو په رپ کې له منځه ځي او په تېره شوې زمانه کې محوه کېږي او  

بله ملحه ترې راوالړېږي. موږ په هره لحظه کې مرو، د دې له پاره چې  

ژوندی پاتې شو. که موږ شونډې بېرته کړو او ووایو: »زه یم«. موږ به ال  

لحظې هستي    دا ټکی ويالی نه وي چې لحظه به تېره وي او زموږ د هغې

باید فوري عالوه   یانې کله چې زه ووایم: »زه یم«  نیستي شوې وي.  به 

کړم: »زه وم« او هغه څه چې په یوه لحظه پخوا وم نه یم. یانې »زه یم، زه  

 
دا تحلیل چې څه رنګ د هستۍ له خالص او مجرد مفهوم څخه د نیستۍ مفهوم راوځي مفصل    17

 بحث غواړي، چې د دې بحث په چوکاټ کې نه ځاييږي. د دې موضوع لپاره دې رجوع ويش:  

Hegel Scinece de la logique 
 . Becomingپه انګلیيس:  Devenirپه فرانسوي:   Werdenد هېګل جرمنۍ اصطالح  18
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منځه   له  زمانه  په خپله  نفي  تائید  لومړين  یانې د  تائید،  او دوهم  یم«  نه 

نه شم ويالی چې    وړي او نفي کوي یې ځکه زه نه شم ويالی چې یم او

نه یم، هم یم او هم نه یم. نه دا یم، نه هغه یم. بلکې یو درېیم حقیقت یم  

چې هغه له هستۍ او نیستۍ، له مرګ او ژوند څخه مرکب حقیقت دی.  

 او دا حقیقت د کېدلو او حرکت په مفهوم کې پروت دی. 

دیالکتیک سفسطه نه ده او له سفسطې څخه ډېر فرق لري. فرق یې په  

: سفسطه غواړي چې ځینې جال یو  19کې دی لکه چې هیګل وایي  دې

طرفه او مجرد مشخصات د حقیقت په حیث په نورو وقبلوي او دا هم د 

شخص د آين او فوري منافعو په اساس. مثال  زما اعامل زما د ژوند اسايس  

جنبه ده او زه ويالی شم چې زه باید ژوند وکړم او د خپل ژوند له پاره 

رم چې استفاده ترې وکړم. که د دې پرنسیپ په بناء زه یوازې د  وسایل ول

خپلو شخيص منافعو په اساس استدالل وکړم او ووایم چې زه کوالی شم 

چې هم غال وکړم هم جنایت او هم خپل وطن ته خیانت، نو دا به سفسطه  

وي. دیالکتیک له دې ډول تفکر رسه په بنیاد کې فرق لري، ځکه چې  

عمل او یو يش ټول هغه روابط په نظر کې نیول دي کوم   دیالکتیک د یو

چې دا عمل او دا شی له خپل ځان رسه، له ماحول رسه او له جهان رسه  

 لري.

هېګل   د  راووته، چې  فلسفه  بله  یوه  انحالل څخه  د  مکتب  د  هېګل  د 

دیالکتیک ته یې یوه بله مهمه مانا ورکړه. دا فلسفه نن د کارل مارکس په  

. مارکس وایی: »زما دیالکتیکي میتودونه یوازې په تهداب  نامه یادېږي 

کې د هېګل له متود څخه فرق نه لري، بلکې د دې میتود مخالف قطب  

 
19 Hegel-Encyclopedie P. 18. 
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دی. د هېګل په نظر د فکر حرکت چې دی ورته د فکر یا روح په نامه  

فکر حاديث   د  واقعيت  او  واقعيت خالق دی  د  قایل دی،  یو شخصيت 

د فکر حرکت د واقعي دنیا انعکاس دی  شکل دی. زما په نظر برعکس  

 .20چې د انسان مغزو ته انتقال شوی او هلته یې ځای نیولی دی«

په صورت کې د هېګل او مارکس دیالکتیک یو شان مراحل لري. مګر  

ماده کې رسه جال دي. هغه دیالکتیکي مراحل چې د هېګل په فلسفه کې  

کس یې په واقعي دنیا  مار  یوازې د روح او فکر په ساحه کې لیدل کېږي، 

کې کشف کوي او ثابتوي چې دیالکتیکي قانون څرنګ چې په روحي  

اقتصادي   او  اجتامعي  طبیعي،  په  شان  همدا  کېږي،  لیدل  کې  حوادثو 

دیالکتیکي حرکت   هر  د  نظر  په  هیګل  د  هم جاري دی.  کې  حوادثو 

تهداب او منشا روح ده. د مارکس په عقیده روحي حوادث فرعي دي  

قعي دنیا د دیالکتیکي حرکت انعکاس دی، د انسان په مغزو کې. او د وا

په رس روان  فلسفه کې دیالکتیک  په  »د هیګل  نو ځکه مارکس وایی: 

دی. کايف ده چې په پښو یې ودروو، د دې له پاره چې یو معقول شکل  

او  21پیدا کړي«  دنیا د حرکت  واقعي  ټولې  د  فلسفه کې  د هیګل  یانې   .

او اسا له مغزو  تحول تهداب  انسان  یو داسې مطلق فکر دی چې د  س 

تکامل وخواته روان دی. ويالی شو   او  انکشاف  د خپل  څخه مستقل 

چې دا فکر د جهان او کایناتو حقیقی روح دی. دا روح په مبداء کې  

او   بیګانه يش  ترې  لري، ځان  نه  پوهه  او شعور  په ځان  پېژين،  نه  ځان 

جامو کې ځان راښکاره کوي.   طبیعت ترې جوړ يش او د طبیعي جرب په 

 
20 K. Marx. de capital.T. 1 – P. 29. 
21 K. Marx. de capital.T. 1 – P. 29. 
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انسان کې   په  تر څو چې روح  تیرېږي،  له ډېرو مراحلو څخه  تکامل  د 

خپل شعور ته را ورسېږي. د روح دا شعوري مرحله انساين تاریخ دی  

چې په هغه کې مطلقه روح په تدریج مطلق شعور او مطلقې پوهې ته  

ل کېږي،  رسېږي، یانې هغه دیالکتیکي حرکت چې په واقعيت کې موند 

د مطلقې روح حرکت دی، د یو مطلق شعور و خوا ته. مارکس دا تناسب  

چپه کوي په دې شان: زموږ د مغزو افکار، د اشياوو انعکاسونه دي، نه دا 

 چې واقعي اشياء د مطلق فکر د یوې مرحلې انعکاس دی. 

هم   چې  دی  علم  قوانینو  عمومي  د  حرکت  د  دیالکتیک  ډول  دې  په 

دا دیالکتیکي   .22هم د انسان په فکر کې جاري دي  خارجي دنیا کې او

د کمیت تبدیلېدل په کیفیت او    – قانون درې مهم شکلونه لري: لومړی  

 د کيفیت په کمیت. 

 د اضدادو ننوتل یو په بل کې.  – دویم 

 .23د نفي نفي قانون   –درېیم 

 

 د کمیت او کیفیت قانون  –لومړی 

جریان کې تل کمیت په کیفیت بدلېږي  د طبیعي او اجتامعي حوادثو په  

او کیفیت په کمیت. په کیفیت کې تحول هله پیداکېږي چې په یوه معینه  

او ټاکلې اندازه په کمیت کې تغییر رايش. په طبیعت کې تل د کیفیتی  

مختلفو   په  حرکت  د  او  ترکیبونو  کېمیاوي  جالجال  په  اساس  اختالف 

کان نه لري چې د یو يش په  اندازو او اشکالو کې پروت دی او هېڅ ام

 
22 Marx. Engles. Etudesphilosopiques. P. 44. 
23 F. Engles. Dialectique de la nature PP. 72 – 78. 
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کیفیت کې فرق راولو او کمیت کې هیڅ فرق را نيش، مثالً موږ د کیفیت  

په لحاظ د اوبو په نامه یوه َسیَاله، بې رنګه، بې بویه او بې شکله ماده پېژنو  

( کېمیاوي ترکیب لري. که د دې ترکیب  H2Oچې کمیت په لحاظ د )

نې د هیدروژن کوم اتوم کم او  په کمیت کې یو ډېر جزیي فرق رايش، یا

په   ماده چې د کېفیت  بیا هغه  نو  اتوم ور زیات يش،  اکسیژن کوم  یا د 

لحاظ اوبه ورته ويل کېږي نه وي پاتې او بالکل به بل څه ترې جوړ يش.  

هیګل په خپله مثال راوړي او لیکي: په اول کې د اوبو د حرارت درجه  

رق نه کوي، مګر که موږ د اوبو  په نسبتي ډول د اوبو مایعیت ته چندان ف 

حرارت یا ډېر زیات یا ډېر کم کړو، نو باالخره یوې داسې نقطې ته رسیږو  

چې دا د اتصال حالت تغییر کوي او اوبه په بخار بدلېږي او یا یخ ترې  

 .24جوړېږي

د  یو سلسله    يله  کې  په کمیت  راوځي:  قانون  دا الندې عمومي  څخه 

. دا قانون چې په  يلکوچني تغییرات باالخره په کمیت کې یو انقالب راو

هم   کې  ساحو  نفيس  او  اجتامعي  په  دی،  ښکاره  کې  علومو  طبیعي 

تطبیقېږي. په کم څه زیاتوايل او لږوايل کېدای يش چې صحیح غلط  

شان کله چې یو دولت توسعه پیداکړي او    يش او عدالت ظلم يش. همدا 

څه   بل  څخه  تشکیالتو  او  قوانینو  له  يش،  زیات  یې  شمیر  نفوسو  د 

جوړېږي. د یو دولت د لوی وايل له پاره یوه ټاکلی اندازه ده، چې له هغې  

څخه ها خوا منحل کېږي. او هغه تشکیالت او قوانین چې په یوه معینه  

او انحطاط سبب  اندازه کې د خوشبختۍ او د قوت س  بب و، د ضعف 

 
24 Hegel. Logique. P. 383. 
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 .25کېدای يش 

 

 د اضدادو ننوتل یو په بل کې:  –دویم 

څرنګ چې مو ورته مخ کې اشاره وکړه د هستۍ هره جنبه، د حرکت هر  

شکل او د مادې هر حالت د مخالفو قطبونو د همزیستۍ او د دې قطبونو  

ود  په منځ کې د دیالکتیکي متقابلې رابطې جذب او دفعې له برکته وج

لري. د مثبت او منفي قطب تضاد او جدایي د دوی په متقابله رابطه او  

اتحاد کې دی. او په معکوس ډول د دوی اتحاد په جدایي کې دی. او  

متقابله رابطه د دوی په تضاد کې ده. دا دواړه متضادې قوې هېڅکله یو  

ځ  له بل څخه جدا کېدای نيش. په کایناتو کې نه د دې دواړو قواوو په من

کې کوم ثابت او تغییر ناپذیره توازن قایمیدای يش او نه داسې کېدای  

يش چې یوه قوه د جهان په یوه برخه حکمراين وکړي او بله قوه په بله  

برخه. د کایناتو نیستي به هم په دې جال کېدو او توازن کې وي. د مثال  

چې  په ډول کې یو مقناطیس موږ په منځ کې نیم کړو، نو داسې نه کېږي  

یو خوا مثبت قطب پاتې يش او بل خوا منفی، بلکې په دواړو برخو کې  

 دا دوه قطبه فورا  را پیدا کېږي.

د اخالقو، احساساتو او افکارو په دنیا کې هم دا قانون جاري دی. ښه له  

بدو څخه نيش جال کېدای، ښکال له بد شکلۍ څخه، عدالت له ظلم،  

به غیر دیالکتیکي او غلط فکر   غم له ښادۍ، صحیح له غلط څخه ... دا

وي چې یو چا ته یا یو يش ته مطلق ښه یا بد ووایو. ځکه تجربه ثابتوي،  

متضاد   دوه  بلکې  نه دی،  بد  یا  ښه  مطلق  هيڅ شی  یا  هیڅ څوک  چې 

 
 . ۳۸۴ –  ۳۸۳ص  د هېګل ذکر شوی »منطق«:   25
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قطبونه په هر چا او هر يش کې موندل کېږي. همدا شان روحي حوادث 

ډېره زیاته خوشحايل په  خپل دیالکتیک لري. موږ ته مالومه ده چې مثالً  

 غم بدلېږي او زړه چې د ډېرې خوشحالۍ ډک يش اوښکې تویوي. 

 

 د نفي نفي قانون: –درېیم 

په دیالکتیک کې نفي یو ساده »نه« ويل نه دی، د یوې مفکورې حذفول  

یو جال   نفي  کې  قانون  دیالکتیکي  په  دي.  نه  راښکل  ټکي خط  یو  په 

في څخه تایید راوځي. د یو نوي  مخصوص او مهم رول لوبوي. دلته له ن 

انکشاف الر پرانیزي او د تکامل په مرحلو کې یو قدم وړاندې ایښودل  

کېږي. په یوه حرشه باندې پښه ایښودل او وژل یې یوه دیالکتیکي نفي  

نه ده. دا مرګ یوازې یوه خارجي نفي ده. حال دا چې په دیالکتیک کې  

محض نه دی، بلکې برعکس    نفي یوه خالصه نفي نه ده. او مرګ یو عدم

د نفي نفي د یو شان ارتقاء او رفعت دی. دا نفي د فکر او اشياوو د تکامل  

واجبي مرحله ده څرنګه چې موږ ولیدل د دیالکتیک په درې مرحلو کې  

 )تائید، نفي، ترکیب( د ترکیب مرحله د نفي نفي ده. 

مثالُ    هر شی، هره موضوع او هره ساحه ځانته مخصوص د نفي نفي لري.

 کله چې موږ په الجرب کې لیکو: 

 [(−𝑎) × (−𝑎) = +𝑎2]    دلته موږ د(−𝑎)   په عالمې د حذف

 خط نه راکاږو، بلکې دلته نفي یا د نفي نفي یوې مثبتې نتیجې ته رسېږي.

همدا شان هره مفکوره خپله نفي را پیدا کوي. هر ژوند په خپل زړه کې  

خپل   د  متدن  عرص  هر  د  او  پايل  عوامل مرګ  انحطاط  او  انحالل 

ایجادوي. د یونان د ښکيل متدن او دیموکراسۍ تهداب په غالمۍ والړ  
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و او په همدې کې یې بربادي وه. د روم امپراتوري عظمت او لوی والی  

هم د غالمۍ په زیار او زحمت کې و. او همدا غالمي وه چې د عیسوي  

 عوامل شول.  انقالب په شکل د دې امپراطورۍ د انحالل او انحطاط

په طبیعت کې یو تخم چې په مځکه کې ایښودل کېږي، نو محوء کېږي  

له منځه ځي او تخم   او په ځای یې بوټی شني کېږي. ګلونه غوړېږي، 

ته راګرځو.   په اساس د آغاز نقطې  قانون  ترې جوړېږي. دلته د نفي د 

مګر دا یو دایروي حرکت نه دی، بلکې د آغاز نقطې ته را ګرځېدل دي،  

په یو لوړ معیار او په یوه جګه مرحله کې. هیګل په دې موضوع کې یو  

مثال رواړي او لیکي: »غوټۍ د ګل په سپړیدو کې ورکېږي او ويالی شو  

چې غوټۍ د ګل په وسیله رد شوه. همدا شان د میوې را پیدا کېدل دا  

او حالت و. او میوه د ګل    26ثابتوي چې شګوفه د بوټي غلط موجودیت 

د هغه د حقیقت په حیث میدان ته راځي. دا اشکال یوازې یو له  په ځای  

بله څخه فرق نه لري، بلکې یو بل په شا متبوي، ځکه چې یو له بل رسه  

هیڅ سازش کوالی نيش، مګر په عین حال کې ... دوی د یو واحد او  

نه   په شا  بل  یو  یوازې  په هغه کې دوی  منظم واقعيت مراحل دي چې 

یوه د  بلکې  دی«   متبوي،  الزمي  او  حتمي  پاره  له  بل  د  . 27موجودیت 

خالصه دیالکتیک د هر حرکت، هر ژوند، هر فکري فعالیت، هر واقعيت 

د   لري:  قانون دی چې درې اسايس شکلونه  ټولې هستۍ عمومي  او د 

کمیت بدلېدل په کیفیت او عکس یې، د اضدادو ننوتل په یو بل کې او  

 
دی. تحت الفظ ترجمه به یې داسې وي: هلته موجودیت،    Daseinد موجودیت څخه د هېګل مراد    26

 یانې د موجودیت یو معین، مشخص او واقع شوی حالت. 
27 Hegel. Phenomenologie de p1 esprit Ed. Aubier. P. 6. 
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اضدادو او تناقضاتو په منځ کې    د نفي نفي. دا دیالکتیکي حرکت چې د

مجادله ده، همېشه درې مرحلې لري: تائید، نفي او ترکیب. د دیالکتیکي  

حرکت مانا د تناقص له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته تېرېدل او له  

ته   مرتبو  لوړو  لوړو  کامل  او  پوهې  د  قدم  په  قدم  څخه  مرحلو  ټیټو 

 تدریجي حرکت دی. 
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 برخهلومړۍ 

 

 انسان د طبیعت په مقابل کې

 

انساين عقل داسې یو ساکن او تغییر ناپذیره  

واقیعت نه دی چې د زمانې له تحول څخه په 

یوه ابدي او مطلقه دنیا کې واقع وي. عقل د  

زمانې مولود دی او د فردي اختیار او آزادۍ  

اساس. خو د تاریخ په بهیر کې له دې آزادۍ  

والړېږي   را  اسارت  د څخه  فرد  انساين  او 

 خپلې آزادۍ غالمېږي. 
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طبیعت داسې یو نظام دی چې هلته هر څه، هر شی او هره حادثه د ټاکل  

شویو او مشخصو قوانینو الندې ده. هر شی د یو علت معلول دی او هر  

څه د علت او معلول په زنځیرونو یو له بل رسه تړيل دي، یانې په طبیعت 

خپل رس له کوم ټاکل شوي علت څخه  کې هېڅ واقعه، هیڅ حادثه په  

ظهور نه يش کولی او طبیعي موجودات په خپل موجودیت کې له کومې  

مختارې او اخالقي ارادې څخه کار نه اخيل، بلکې د دوی موجودیت د  

داسې علتونو معلول دی، چې تعیین او تشخیص یې امکان لري. ويالی  

لري نه  اختیار  له ځانه کوم  بلکې د جربي  شو چې طبیعي موجودات   ،

ساینس   ننني  د  دلیل  ښکاره  ثبوت  د  خرب  دې  د  دي.  تابع  قوانینو 

موجودیت دی. که د طبیعت په نظام کې جربي قوانین جاري نه وای، نو  

مثبت علوم به هیڅ کله منځ ته نه وای راغيل، ځکه چې ساینس په هغو 

ي  قوانینو باندې پوهه ده، کوم چې د طبیعت په اشياوو کې حکمراين کو 

او د هغو حوادثو پیش بیني ده، کوم چې د طبیعي قوانینو په اثر ظهور  

کوي. که داسې قوانین په طبیعت کې موجود نه وای، یانې موجوداتو او  

حوادثو غیر له کوم علت څخه په مختار ډول ظهور کوالی شوای نو نه  

 به ساینس پاتې وای او نه به مثبتې علمي پیش بینۍ امکان درلودای. 

 که موږ د ځمکې او ملر د حرکت له قانون څخه بې خربه وای او د  مثال 

پخوانیو یونانیانو په شان مو تصور کوالی چې ملر یو رب النوع لري، چې  

له   او  په خپله نوراين عراده کې سپرېږي  له خوبه را پاڅېږي،  هر سهار 

مرشق څخه مغرب ته سفر کوي، نو موږ رسه به هېڅ کله دا یقین او دا 
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نه وای، چې ملر دې باید هر سهار طلوع وکړي، ځکه چې د ملر    پوهه

ختل به د هغې رب النوعې په مختاره اراده او هوس پورې تړيل وای او  

موږ به تصور کوالی شو چې کېدای يش چې یو سهار هغه رب النوع له  

 خوبه راپاڅېږي او زړه یې ونه غواړي چې خپل همیشه ګي سفر وکړي. 

دې خربې ثبوت کوي، چې په طبیعت کې جربي   په دې ډول ساینس د 

قوانین جاري دي اوس دا سوال را پیداکېږي، چې د انسان موقف د جرب  

په دنیا کې څه شی او د انسان د موجودیت او طبیعت په منځ کې رابطه  

 له څه قراره ده؟ 

یو له هغو فیلسوفانو څخه چې په دې مسأله یې فکر کړی دی، آملانی 

کا فیلسوف  عقل  مشهور  خالص  »د  کتاب  مهم  خپل  د  دی  دی.  نت 

په یوه حصه کې د انسان د جرب او اختیار مسأله څېړي. د کانت    28نقادي« 

په عقیده کله چې فکر د محسوساتو او تجربې ساحه پرېږدي او کوښښ  

کوي، چې په غیر محسوس او ماورا الطبیعي اشياوو پوهه پیدا کړي، نو  

دلته له داسې احکامو رسه مخامخ کېږي، چې یو د بل ضد وي. په دې  

خپله الر ورکوي او نه پوهيږي چې حقیقت چېرته دی.    تنازعاتو کې عقل

عقل د احکامو له تنازع رسه له درې مسألو رسه مخامخ کېږي: خدای،  

روح، جرب او اختیار. موږ یوازې د جرب او اختیار تنازع څېړو. کانت دا  

 دوه متنازع احکام په دې الندې ډول لیکي:

1. These    په وسیله تایید وایي: »کوم علت چې د طبیعي قوانینو 

ټاکل کېږي، د جهان د ټولو حوادثو یوازینی علت نه دی بلکې د دې  

 حوادثو د فهم له پاره د یو مختار علت قبلول واجبي دي«.

 
28 E Kant. Critique de la raison pure PUF – P. 30 – 31. 
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2. Antithese    نفي وایي: »مختار علت هېڅ نشته، په جهان کې هر

 . څه د طبیعي قوانینو په اثر منځ ته راځي«

اوس نو حقیقت په تائید کې دی او که په نفي کې؟ د دې دواړو متنازعو  

احکامو څخه د هر یوه په طرفدارۍ پاخه او قوي دلیلونه شته او د دوی  

په منځ کې حکمیت مشکل کار دی. کانت د دې تنازع د حل له پاره د  

یو حکم رد او د بل طرفداري نه کوي، بلکې دی لومړی د انساين پوهې  

تحلیلوي او دې نتېجې ته رسېږي چې د انساين فکر په چوکاټ کې  قوه 

د دې دواړو احکامو ساحې یو له بله رسه بالکل جال دي. د ده په نظر  

غلطي په دې کې شوې ده چې فالسفوو دا دواړه احکام د فکر په یوه  

 واحده ساحه کې واقع کړي او یوه الینحله تنازع یې ترې جوړه کړې ده. 

. د  30او بل عقل 29انسان فکر دوه مهمې قوې لري: یو فهم  وایي: د  کانت

فهم قوه په تجربو او محسوساتو پورې تړلې ده او د علت او معلول په  

سلسله کې واقع کېږي. د دې قوې بنیادي اقتضاء دا ده چې په جهان کې  

هر څه باید حد او حدود ولري، هر علت باید پخپله معلول وي. د عقل  

چې انسان د الیتناهي خوا ته راکاږي او د فهم قوه چې    قوه هغه قوه ده،

کوم هاخوا یو حدود د جهان لپاره ټاکي، عقل په دې محدویت قناعت  

نه کوي او له دې حدودو څخه مطلق او بې انتها حقیقت په لوري هڅه  

کوي. په دې شان د فهم د قوې اسايس اقتضاء محدودیت او حدود ټاکل  

انسان کې د په  او عقل  او غیر محدود حقیقت آرزو ده.    دي  یو مطلق 

اکرثاً چې په احکامو کې کومه تنازع را پیدا کېږي، هغه دا سبب دی چې  

 
29 Verstand 
30 Vernunft 
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یو حکم د فهم په قوې پورې اړه لري او عقل یې نه مني او بل عقيل منبع  

لري او د فهم په قوه نه برابرېږي. په دې احکامو کې کوم یو چې له اختیار  

او هر  انکار کوي  په    څخه  وایي چې  او  بويل  تابع  قوانینو  څه د جربي 

طبیعت کې هر علت په خپله معلول دی، د فهم په قوې پورې اړه لري،  

ځکه چې دا قوه د علت او معلول له ټینګې سلسلې څخه بهر بل څه نيش  

منلی او هغه بل حکم چې په جهان کې یو مختار علت ته قایلېږي، له  

په   راوځي، ځکه چې عقل  نه  عقل څخه  قناعت  تجربو  او  محسوساتو 

کوي او ځان ته حدود نه يش ټاکلی. موږ باید د دې دوو ساحو فرق ته  

 ملتفت اوسو. 

له یوې خوا د حوادثو او طبیعت دنیا ده چې هلته هر څه د طبیعي جرب په  

اساس واقع کېږي او له بلې خوا د قایم بذات اشياوو دنیا ده چې هلته موږ  

دای شو. کانت د تنازع حل په دې ډول کوي او  یو مختار علت ته قایلی

وایي چې تایید د عقل له نظره صحیح دی او نفي د فهم له نظره. تر کومه  

حده پورې چې زموږ اعامل او افعال د حوادثو په دنیا کې واقع کېږي، د  

دې دنیا د قوانینو په وسیله ټاکل کېږي، مګر تر کومه حده چې د دې  

ه یو، یانې هغه څه چې په موږ کې له حوادثو څخه اعاملو منبع موږ په خپل

مستقل دي، نو دا اعامل اختیاري دي او اختیار د مسألې دا ډول حل په  

 یو اسايس توپیر بناء دی او هغه توپیر دا دی:

وایي: اشياء دوه ډوله دي: حادث اشياء او بل په خپل ذات قایم.    کانت

سان دوه طبیعته لري: یو د  د دې اسايس توپیر په بناء کانت وایي چې ان 

انسان محسوس او تجريب طبیعت دی او بل د ده معقول طبیعت. د خپل 

په   باید د خپلو اعاملو  نو موږ  انسان مختار دی.  پلوه  له  معقول طبیعت 
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قضاوت کې د انسان جربي طبیعت په نظر کې ونه نیسو، بلکې د ده اختیار  

کې مسأله  په  ويلو  دروغ  د  مثال   وګڼو.  دروغجن    اسايس  د  موږ  که 

محسوسه جنبه یانې د ده موقعیت او سوابق په نظر کې ونیسو، نو د ده  

دروغ ويل به موږ ته لکه یو مجبوریت ښکاره يش، مګر رسه له دې موږ 

د دروغجن په باره کې بد حکم کوو. د کانت په فکر د دروغو په باره کې 

علت دی چې    « او عقل داسې یو مختار31بد حکم کول یو »عقيل قانون 

له محسوسو او تجريب رشایطو څخه مستقل دی. د انسان اعامل د هغه په  

عقيل طبیعت پورې تړيل دي او څرنګه چې عقل کامال  مختار دی، نو  

رسه له دې چې یو عمل هرو مرو ځینې ټاکيل محسوس رشایط لري، بیا 

 هم انسان د خپلو اعاملو مسوول دی. 

ه اخیستل کېږي چې د انساين اختیار او  له نظریاتو څخه دا نتیج  کانتد  

طبیعي جرب په منځ کې کوم اسايس اختالف او بې توافقي نشته؛ دا تناقض  

هله را پیدا کېږي چې موږ د انسان طبیعي او مارواءالطبیعي جنبې رسه یو  

له بله جدا نه کړو. د فهم د قوې او د عقل د قوې په منځ کې فرق ته قایل  

 نه شو. 

 
 

جرب او اختیار د مسألې یو حل. په دې ډول چې په انسان کې دوه    دا وو د

طبیعته پراته دي: یو عقيل طبیعت. د دې لحاظه انسان مختار دی او د  

خپلو اعاملو مسوول دی او بل د ده حاديث او محسوس طبیعت دی. د  

 دې طبیعت له پلوه انسان د طبیعي جربي قوانینو تابع دی. 

 
 . ۱۰د خالص عقل نقادي، ص.  31
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نظریاتو ته اشاره وکړه. که موږ دې نظریاتو ته په  موږ په لنډ ډول د کانت  

ځیر وګورو نو را مالومه به يش چې کانت د جرب او اختیار مسأله ظاهرا   

حل کړې ده؛ مګر په حقیقت کې یې دا حل نور هم پسې ګران کړی  

دی. کانت د انسان طبیعت په دوو برخو وييش: د ده حاديث او محسوس 

يل او د انسان حقیقي طبیعت د حوادثو له  واقعيت د طبیعي جرب تابع بو 

 دنیا څخه مستقل ګڼي او په یو ماوراء الطبیعي جهان پورې یې تړي. 

یانې کانت د جرب او اختیار د مسألې حل د انسان او طبیعت په رابطه کې  

نه لټوي بلکې د انسان د ماوراء الطبیعت په رابطې پسې ګرځي. په دې  

 نځ ته راځي. شان د زړې فلسفې بحثونه بیا م

د کانت د نظریې ضعیفه نکته دا ده چې ده د جرب او اختیار تناقض ته په  

سطحي نظر ګوري او وایي؛ دا تناقض محض ظاهري دی او د مسألې په  

تناقض رسه   دې  له  ځان  پاره چې  له  دې  د  او  پروت  دی  نه  کې  عمق 

برخو   محسوسو  او  عقيل  دوو  په  طبیعت  انسان  د  نو  کړي،  نه  مخامخ 

؛ او یو له بله یې جال بويل او د دې تحلیل او جالتوب په وسیله د  وييش

انسان   د  موږ وغواړو چې  که  مګر  نیيس.  تصادم مخه  د  اختیار  او  جرب 

موجودیت د یو واحد واقعيت په حیث وپېژنو نو د دې دواړو طبیعتونو 

په یو ځای کېدو بیا څرنګه پوهېدای شو؟ دلته یو بل تناقض را پیدا کېږي،  

 حل یې الپسې ګرانيږي. چې 

 
 

ږ به اوس د انسان په طبیعت کې د کانت له ذکر شوي تفریق او دوه  نو مو

وايل څخه منرصف شو. د جرب او اختیار تناقض به سطحي او ظاهري نه  

او ګورو به چې دا مسأله   بولو او له دې تناقض رسه به ځان مخامخ کړو  
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څه شکل پیدا کوي. دلته موږ د هیګل د فلسفې دیالکتیکي میتود د جرب  

ار په مسأله تطبیقول غواړو. د هیګل د فلسفې اسايس تعلیم دا دی  او اختی 

چې موږ باید له تناقضاتو څخه ونه ويریږو او ډډه ترې ونکړو؛ ځکه چې  

له   ژوند  موجوداتو  د  هستي،  عامل  د  دی.  کې  تناقضاتو  په  حقیقت 

تناقضاتو څخه تشکېل شوی دی. که د اضدادو تناقض نه وای، نو نه به  

به ژوند. همدارنګه د جرب او اختیار مفکورې دوه متناقضې  هستي وای، نه  

یانې   لري؛  رابطه  دیالکتیکي  یوه  کې  منځ  خپل  په  مګر  دي،  مفکورې 

 اختیار له جربه راوځي او جرب له اختیاره. 

له یوې مفکورې څخه بلې ته حرکت موجود دی او دا دواړه د یو واحد  

حلې خوا ته حرکت  واقعيت مختلفې مرحلې دي چې د تکامل درېیمې مر 

کوي. ماوراءالطبیعي فیلسوف فکر ته همېشه د مطابقت په سرتګه ګوري 

ناپذیره واقعيت ښيي؛ یانې عقل ته په   او عقل او فکر یو ساکن او تغیر 

کوم تاریخ او تاریخي تحول او تکامل نه دی قایل. په داسې یو چوکاټ  

ېشه مجبور  کې رښتیا هم فکر نه يش کولی چې تناقضات حل کړي او هم

دی چې خپل ځان د تناقض په یوه مرحله کې ګیر کړي، یا په بله کې. دا  

ډول فکر چې کله ځان مجبور وبويل، نو دا ورته یو مطلق اختیار ښکاري. 

څرنګه چې دا ډول فکر د عقل کوم حرکت او تحول ته نه دی قایل او  

اید یا  یوازې د عقل ساکن حالت او استقرار په نظر کې نیيس، نو عقل ب

متناقضې   دوه  کې  حالت  په  د سکون  مختار. ځکه چې  یا  وي  مجبور 

مفکورې نه يش ځایېدای. د فکر د دې چوکاټ له سببه قرنونه فلسفې په 

ځینو مسایلو وچ او بې نتیجې بحثونه کول تر څو چې هیګل د اول کرت  

لپاره په دې مسایلو نوې رڼا واچوله او د انسان د عقل او فکر په چوکاټ  
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 ې یې یو ژور انقالب او تحول راوست. ک

یانې   له پاره په فکر کې د تاریخیت مفهوم داخل کړ،  ده د لومړي وار 

انسان یې ملتفت کړ چې فکر داسې یو ساکن او تغیر ناپذیره واقعيت نه  

دی چې د زمانې له تحول څخه بهر په یوه ابدي او مطلقه دنیا کې واقع  

د فکر حرکت ته متوجه شو، فکر د  وي. له هر څه نه لومړی موږ باید  

زمانې په تحول کې واقع دی، فکر تاریخ لري او یا په بل عبارت د تاریخ  

. په دې  32د ټولو تحوالتو په ترڅ کې فکر د یو هدف خوا ته روان دی

او   بولو  ونه  واقعيت  ناپذیره  تغیر  او  یو ساکن  انساين عقل  شان که موږ 

)څرنګه چې په حقیقت کې همداسې دی(  متحول او متحرک یې وګڼو  

 نو د ډېرو مسایلو حل به آسانه يش. 

ځکه په سکون کې تناقضات الینحل او ځای پر ځای پاتې کېږي. حتی 

د تناقض مفهوم له منځه ځي. سبب دا دی چې که حرکت نه وي، افکار  

یو له بل رسه تصادم نيش کوالی چې تناقض ترې والړ يش. د تناقضاتو  

ت کې دی. هر حرکت له خپل ځانه رسه متناقض دی او د حل په حرک

 حرکت مانا هم دا ده. 

که موږ فکر او عقل یو تاریخي او متحول واقعيت وبولو او د زمانې په  

دوران کې پرې فکر وکړو، نو د جرب او اختیار مسأله به یو بل رنګ پیدا  

به جرب او اختیار د فکر د تحول دوه مهمې    کړي. په دې چوکاټ کې 

مرحلې وي. موږ به اوس د فکر په دې دوو دیالکتیکي مرحلو باندې لږ  

 
32  Hegel. Phenomenologie. Introduction. Hyyolite. Genese et structure de la 

phenomenologie de. Esprit de Hegel. 

Ed. Aubier. Paris. 
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څه غور وکړو او وبه ګورو چې د دې دیالکتیکي حرکت درېیمه عايل  

 مرحله به څه وي.  

 

 :Theseتائید  . 1

د فکر دیالکتیکي تحول لومړۍ مرحله جرب دی. ويل کېږي چې عقل له  

جوامعو د تکامل په دوره کې د  انسانه رسه له اوله ملګری نه و. د برشي  

عقل رڼا وروسته را پیدا کېږي. د قبل التاریخ انسان دورې ته عقيل دوره  

 .33نشو ويالی. تاریخي دوره د برش عقيل دوره ده 

له بلې خوا انسان د خپل جمعیت او د دې جمعیت د رسم او رواج او  

و نیکونو د  سنتونو مریی و. رسبېره پر دې انسان د بې شامره الهو، پلرون

ارواحو، د شپو او ورځو غالمي کوله. یانې انساين روح په درې ډوله جرب  

 کې بندي و: طبیعي جرب، اجتامعي جرب او ماوراءالطبیعي جرب. 

دا جربي مرحله په خپله په تدریج ځان نفي کوي او په دې شان چې د  

تناقض   کې  منځ  په  چوکاټ  ذهني  او  فعالیت  هڅې  عميل  د  انسان 

. یانې د انسان ذهني چوکاټ د جرب تابع دی، مګر د ده عميل پیداکېږي 

کار او فعالیت په طبیعت کې تغیر او تحول راويل او تغیر او تحول د انسان  

په اختیار داللت کوي. انسان له یوه پلوه ځان د طبیعت، ماوراءالطبیعت  

،  او اجتامع له خوا مجبور ګڼي. مګر له بلې خوا سیالبونو ته بندونه اچوي

نهرونه وبايس، کرنه کوي، ځان ته کور جوړوي، له بادونو او بارانونو څخه  

ځان په امان کوي او د طبیعت په مقابل کې خپل قدرت او اراده ثابتوي. 

د دې تصادم او مجادلې په نتیجه کې د انسان په ذهني چوکاټ کې تغییر  

 
33 G. Gusdorf. Mythe et metaphysique. 
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پل ځان کې  را پیدا کېږي. فکر له طبیعي درانه خوبه را بیدارېږي او په خ

بې انتها قدرتونه او په خپل مخ کې د بې انتها امکاناتو افق ویني. په دې  

تناقض له لومړۍ مرحلې څخه راوځي او په دویمه مرحله   شان روح د 

 کې را ګیرېږي. 

 

 :Antitheseنفي  . 2

د عقل په رڼا کې انسان په خپل ځان کې بې انتها قدرتونه ويني، د عقل  

مۍ زنځیرونه شکوي، لومړی ځان د طبیعت له  په زور انسان د خپلې غال 

او  او شخص، د عامل  له جهانه جال کوي، د يش  بنده خالصوي، ځان 

معلوم په منځ کې فرق ته قایلېږي؛ بیا له اجتامع رسه مجادله کوي او خپل 

فردي شخصيت د اجتامعي ذهنيت په مقابل کې تاییدوي. د اجتامعي 

چې د هر څه حقیقت د خپل   عقایدو په باره کې شک کوي او غواړي

شخيص فکر په زور کشف کړي. دا د فلسفي انسان دوره ده. د فکري  

تکامل مهمه مرحله همدا ده. مګر په دې مرحله کې هم د انسان فکر بیا  

له ځینو نویو تناقضاتو رسه مخامخ کېږي. په دې مرحله کې انسان له هر  

 . څه انکار کوي او د عامل مبداء او اساس عقل بويل

عقل چې په خپله د تاریخي تحول او زمانې مولود دی، له تاریخ او زمانې  

څخه انکار کوي او یو کيل عاملي او ابدي پرنسیپ ترې جوړېږي. له  

بلې خوا عقل په لومړۍ مرحله کې د انسان د شخصيت او فرديت د تایید  

سبب شو، باالخره عقل له دې څخه هم انکار کوي، له فردي فکر او مغزو  

خه ځان یو مستقل او مجرد حقیقت ګڼي. رسبېره پر دې عقل په تدریج  څ

خپل روابط له واقعيت رسه هم قطع کوي او د واقعي دنیا په څنګ کې  
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یوه خالصه عقيل او استداليل دنیا جوړوي. عقل د افکارو داسې مجرد  

او خالص سیستمونه تشکيلوي چې د انسان او انسانيت مفکوره په کې  

له منځه ځي. یانې انسان په خپل عقل کې له ځان څخه    محوه کېږي او 

دا   تناقضات  او ځان ترې ورکېږي. د دې دویمې مرحلې  بېګانه کېږي 

 الندې شکلونه پیدا کوي: 

لومړی په انساين فردي عقل کې د انسان شخيص واقعيت محوه کېږي.  

اسارت  یانې عقل چې د فردي اختیار او آزادۍ اساس و، د فرد غالمي او  

ترې راوالړېږي. یا په بل عبارت فرد د خپلې آزادۍ غالم کېږي. دویم؛  

نه   هېڅ  رسه  دنیا  کوونکې  تغیر  او  ابدي  له  کې  ځان  خپل  په  عقل 

 تطبیقېږي. 

یانې عقل په زمانه کې ځان ابدي او مطلق بويل او په حرکت کې سکون  

ې یو  او ثبات لټوي. د دې بې توازنۍ په نتیجه کې د عقل په چوکاټ ک

دویم انقالب را پیدا کېږي. د خپل ځان او جهان تناقض ته ملتفت کېږي  

 او په دې ډول د دیالکتیک درېیمې مرحلې ته تېرېږي. 

 

 (:Syntheseب )يترک . 3

 دا ترکيبي مرحله پوهه ده. 

عقل د دې ټولو تناقضاتو او مجادلو په نتیجه کې خپل سیر او حرکت ته  

متوجه کېږي. خپلو تېرېدو ته یې له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته پام  

کېږي. تر دې وخته پورې فکر یوازې خپل حالت ته متوجه و. یانې کله  

چې په دویمه مرحله کې و، یوازې په هغې به یې فکر کاوه او خپل هغه  

ت به ترې هېر و کوم چې یې له اولې مرحلې ځنې دویمې ته کړی  حرک
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دی. تر څو چې په دویمه مرحله کې بیا له تناقض رسه مخامخ کېږي او  

باالخره خپل سیر او حرکت ته متوجه کېږي او پوهېږي چې په هر څه  

کې حرکت موجود دی او په هر څه کې چې حرکت وي، په هغه کې  

ارنګه فکر په خپله له متناقضو مراحلو څخه  تناقضات را پیداکېږي. همد

تېرېږي او د فکر تکامل په همدې حرکت کې دی. فکر د ابتدایي انسان  

تېرېږي او د خالص عقل مطلق اختیار ته رسېږي.   له طبیعي جرب څخه 

باالخره فکر په درېیمه مرحله کې له دواړو څخه انکار کوي او پوهېږي  

ه مطلق مختار؛ بلکې اختیار داسې یو  چې انسان نه مطلق مجبور دی او ن

قدرت دی چې انسان ته په تدریج په الس ورځي او ورو ورو په اختیار  

تسلط پیدا کوي او په اختیار باندې د دې تدریجي تسلط وسیله څه ده؟  

دا وسیله پوهه او علم دی. پوهه انسان د دوه ډوله قدرت خاوند کوي: له  

سې تخینیکي وسایل په الس ورکوي  یوې خوا پوهه او علم انسان ته دا

چې په طبیعت تسلط پیدا کوي او له بلې خوا پوهه په ده کې داسې یوه  

رڼا پیدا کوي چې په خپل نفس حکمراين وکړي او له طبیعي او نفيس  

انساين   او  او رښتیا هم د طبیعي  په دې شان ځان آزاد کړي  جرب څخه 

 اختیار او آزادي ده. علومو د مخکې تګ او تکامل نتیجه هم د انسان  

که په طبیعت کې جربي قوانین جاري نه وای نو انسان د اختیار خاوند  

کېدای نه شو. ځکه د جربي قوانینو پوهه او له دې قوانینو څخه استفاده  

انسان ته دا قدرت ورکوي چې په طبیعت او ورو ورو په کایناتو تسلط او  

ه برکته له طبیعي جرب  حکمراين وکړي. په دې شان د دیالکتیکي حرکت ل

نتیجه کې موږ ويالی شو   انساين اختیار راوځي. د دې برخې په  څخه 

چې انسان د طبیعت په مقابل کې نه مطلق مجبور دی او نه مطلق مختار.  
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ځکه چې د زمانې او تاریخ دنیا د مطلقیت دنیا نه ده. دلته هر څه په تحول  

ار خوا ته دی. د طبیعي  کې دي او دا حرکت او تحول له جرب څخه د اختی

جرب له برکته انساين اختیار منځ ته راځي او اختیار داسې یو قدرت دی  

اسايس   او  مهمه  تسلط  د دې  په الس ورځي،  تدریج  په  ته  انسان  چې 

 وسیله پوهه ده. 

اوس به وګورو چې د جرب او اختیار د مسألې نفيس او روحي بنیادونه څه  

له نظره د دې النفس  او د علم  پیدا کېدائ    دي؟  مسألې حل څه رنګ 

 يش؟
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 دویمه برخه
 

 انسان د خپل نفس په مقابل کې 

 

ډېر کسان د خپل ځان په بند بندیان او د خپل 

نفس په زنځیرونو تړيل وي. د دې جرب علت  

الطبیعي  ماورا  کوم  یا  قدرت  خارجي  کوم 

انسان  د  یې  علت  بلکې  وي،  نه  رسنوشت 

انسان د خپل کرکټر،  مختاره اراده وي. ځکه  

ته   کوهي  که  دی.  مسوول  عادت  او  خوی 

خپل  په  چې  دی  کوهی  هغه  دا  غورځېږي، 

تړل   زنځیرونو  په  که  وي،  کینلی  یې  الس 

کېږي، دا هغه زنځیرونه دي چې انسان یې په  

 خپل الس له خپلو پښو څخه چاپېروي. 
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ي،  ځینې خلک چې ځان ورته د طبیعت یا اجتامع په قید کې بندي ښکار 

په حقیقت کې د خپل نفس او ځینو نفيس حوادثو قیدیان دي. د انسان  

په روح کې یو داسې متایل موجود دی چې فرد خپل روحي حاالت په  

بهر دنیا کې منعکسوي او د دې انعکاس په اثر خپل خیاالت، تصورات،  

آرزوګانې، امیدونه، غم، ښادي په بهر دنیا کې مجسم ويني. د افق په رڼا  

خوشحالۍ خندا ويني. ګلونه ورته له غمه مړاوي ښکاري. غرونه  کې د  

ورته هیبتناک جلوه کوي. کله چې د طبیعت مظاهر له خپلو خواهشاتو  

او آرزوګانو رسه موافق نه ويني، نو تصور کوي چې په جهان کې د ده په  

ضد بد قصدونه او نیتونه پټ پراته دي او کله بیا دې نتیجې ته ورسېږي  

عت کې نه د ده په ضد او نه د ده په نفع کوم قصد او نیت شته،  چې په طبی 

نا امیدۍ سبب کېږي او د طبیعت له بې دردۍ   نو دا ال نور هم د ده د 

بدبختی،   یا  د خپلې خوشبختۍ  انسان چې  یانې  څخه شکایتونه کوي. 

خپل اختیار یا جرب له پاره کوم عوامل په خارج کې مجسم ويني، د دې  

 حقیقي ریښه باید د ده په نفس کې ولټول يش. عواملو اصيل او

هر فرد ځانته مخصوصه روحي نشوء منا لري او هر یو ځانته مخصوص  

فعالیتونه   روحي  انسان  د  دې  پر  رسبېره  لري.  عادت  او  خوی  کرکټر، 

بې   ځینې  بلکې  کوي،  نه  منا  نشوء  ډول  صحیح  او  نورمال  په  همېشه 

انسان د روحي انکشاف مانع  توازنۍ، ځینې امراض راپیدا کوي چې د  

( عقيل  ۲. )34( روحي امراض ۱کېږي. دا امراض په دوه ډوله ويشلی شو. ) 

 
34 Nevrose 
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 .  35امراض 

روحي امراض د هغو ډولو شکایتونو مجموعه ده چې انسان ته په یو معین  

وخت کې پېښېږي او فرد پرې کامل شعور لري. مثال  له ترږمۍ یا ازدحام  

و قوي درجې لري او خصوصیت یې دا  څخه بېرېدل. دا امراض ضعیفې ا

 دی چې له فرد رسه د جوړېدو اراده موجوده وي.  

په عقيل امراضو کې د انسان د واقعیت شعور ورو ورو ضعیفېږي، تر څو  

چې بالکل له منځه الړ يش. د فرد په یو څو مهمو روحي فعالیتونو کې یا  

محوء کېږي، مثال     یو ډېر جدي اختالل پیدا کېږي او یا دا فعالیتونه بالکل

 د جنون مختلف حاالت.  

په روحي امراضو کې د انسان ځینې بنیادي نفيس فعالیتونه په کايف ډول  

وده نه کوي او یا دا فعالیتونه له خپلې اصيل مجراء څخه انحراف کوي.  

دا انحراف یا دا نیمګړې نشوء منا په روحي مریضانو کې ښه لیدل کېدای  

جنيس غریزه په څو شکله ځان ظاهروي: نیم  يش؛ مثال  د روحي مریض  

)داسې   جدایي؛  کې  منځ  لذت  جسمي  او  محبت  د  یا  شکل  حیواين 

خلک شته چې د جنيس غریزې احساس ورته د داسې معشوقې په مقابل  

داسې   لري.  مینه  کومې  له  زړه  د  چې  کومې رسه  له  ښکاري  ګناه  کې 

انحرايف شکل چې  مریضان دې مینې ته سپېڅلې مینه وایي(. او یا یو بل  

د همجنسو په جنيس رابطه کې لیدل کېږي. رسبېره پر دې کېدای يش  

او   او د فکر  ناروغتیاوو مرکز يش  نورو ډېرو  د  یو روحي شکایت  چې 

 ارادې د اختالل سبب يش. 

د   روح  انساين  د  او  ده  کړې  فروید  مطالعه  ژوره  امراضو  روحي  د دې 

 
35 Psycose 
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مهم عوامل یې کشف کړي دي نف 36حوادثو  په  فروید  .  سياتو کې چې 

الشعوري حالت دی. د خپلو   کوم مهم کشف کړی هغه د روح تحت 

تحقیقاتو په لړ کې فروید دې نتیجې ته رسېږي چې د انساين روح بنیادي 

او اسايس فعالیتونه عقل، فکر، منطق او اراده نه ده، بلکې هغه غیر شعوری  

ځای لري او د    متایل دی چې د روح په یوه ژوره او تپه تیاره طبقه کې

فکر رڼا هلته هېڅ نه رسيږي. بلکې د فکر او عقل د فعالیتونو اسايس علت  

هم په دې غیر شعوري متایالتو کې دی. په دې تحت الشعوري دنیا کې  

مختلف متایالت یو له بل رسه جوش کوي، یو له بل رسه تصادم کوي  

هور او د انسان په روڼ ذهن او په اعاملو کې په یو مخصوص شکل ظ

کوي او د روحي انحرافونو اصيل منبع همدا تحت الشعور دی چې هلته  

ابتدايي شکل پراته دي. په حقیقت   او  زموږ غریزي متایالت په اصيل 

کې د انسان د ژوند او اعاملو قوي او اسايس عوامل هم دا غریزي تحت  

 الشعوري متایالت دي.  

او یوازې یو پرنسیپ    دا متایالت ځان د بل هېڅ کوم قانون تابع نه بويل 

مني او هغه لذت او تسکین دی. مګر د واقعيت په دنیا کې متایالت د  

لذت او تسکین په پلټنه کې له دوه ډوله موانعو او مشکالتو رسه مخامخ  

کېږي. له یوې خوا فزیکي موانع، له بلې خوا اخالقي موانع. مثالً یو طفل  

په خوله منډي او لذت    چې هر څه په غیر شعوري ډول د خوړلو له پاره 

ترې اخيل، مرچ او یا بل بدخوره شی هم په خوله کوي چې د تسکین او  

لذت مانع کېږي. نو طفل دې نتیجې ته رسېږي چې هر څه په خوله نه  

 
36 S. Freud. “Oeuvre” 

“Mavie et la Psychanalyse”. 
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يش منډلی. کومې تجربې چې په دې الر کې کوچنی کوي د دې تجربو 

وي چې  نتیجې د طفل په روح کې ننوځي او هلته یوه روحي طبقه تشکیل

هغې ته شعوري طبقه ويالی شو. په دې طبقه کې تحت الشعوري هیلې  

قبلېږي، د کومو تسکین   او هغه هیلې ترې  او آرزوګانې سانسور کېږي 

مثالً   انسان ځینې غرایز؛  د  بلې خوا  له  لري.  امکان  واقعيت کې  په  چې 

جنيس او شهواين غریزه د خپل تسکین په الر کې د اجتامعي او اخالقي  

نینو او د حرام او حالل له موانعو رسه مخامخ کېږي. او د دې خارجي  قوا

موانعو نتیجې هم ورو ورو په روح کې ننوځي او یوه بله درېیمه طبقه ترې  

د   وظیفه  طبقې  دې  د  شو.  ويالی  ورته  وجدان  اخالقي  چې  جوړېږي 

 تحت الشعوري متایالتو شدید او ټینګ اخالقي سانسور دی. 

ور او کنټرول له کبله ځینې تحت الشعوري متایالت  د دې دوه ډوله سانس 

چې خپل تسکني لټوي په شا وهل کېږي او غیر له دې چې کوم تسکین  

ومومي په تحت الشعور کې زغمل کېږي او ساتل کېږي. دا متایالت چې  

اخالقي   او  شعوري  له  او  موندلی  نه يش  تسکین  خپل  ډول  مستقیم  په 

وي چې په غیر مستقیمه الره خپل  سانسور څخه نيش تېریدلی نو هڅه ک

شکلونو   راز  راز  په  او  بدلوي  څېره  او  جامې  خپلې  ومومي.  تسکین 

ظاهرېږي او که دا ډول متایالت ډېر شدید وي نو د انسان په روح کې 

هرج و مرج را پیدا کوي او انحرافونه او مرضونه ترې را والړېږي. فرض  

جان رسه مخامخ يش؛  به کړو چې یو څوک له یو ډېر لوی او شدید هی 

ترخې   یوې  د  کې  په ځان  ناکامۍ څخه وروسته  یوې  له  یو سړی  مثالً 

ناامیدۍ احساس وکړي یا یو کوچنی چې د یوازې وايل او بې کسۍ له  

کبله ځان له یو ژور اضطراب رسه مخامخ ووینی. د داسې هیجاناتو په  
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ر په  مقابل کې دوه ډوله عکس العمله ممکن دي: لومړی؛ یا دا چې شعو 

افاقي ډول او په سړه سینه د هیجان علتونه تر غور الندې نیيس او بیا یې  

یا د تسکین وسایل لټوي او یا هیجان په سړه سینه زغمي او خاموشه کوي  

یې. دلته د هیجان تسکني کول یا زغمل د یو فکري او شخيص قضاوت  

ان  په الس کې دي. دلته شعور او اراده اسايس رول لوبوي. مګر د هیج 

په مقابل کې داسې یو عکس العمل هله امکان لري چې شعور او فکر په  

کايف اندازه رشد او منوء کړي وي. او کېدای يش چې یوازې په اطفالو  

کې نه، بلکې په ډېرو بالغو انسانانو کې هم فکر او شخيص قضاوت هېڅ  

منو ونه کړي. مګر په هر صورت کوچنیانو رسه د داسې شعوري او فکري  

 العمل امکانات له رسه موجود نه وي.  عکس 

احساسايت   غیر شعوري  یو  کې  مقابل  په  هیجان  د  العمل  دویم عکس 

داسې   کې  مقابل  په  هیجان  یو  د  کوچنی  یو  مثال   دی.  العمل  عکس 

نه   تحمل  او  ناوړه  ډېره  یوه  دا  چې  کوي  احساس  حالت  مغشوش 

له توجه کېدونکې پېښه ده او غواړي چې له دې دردناکې پېښې څخه خپ

بله خوا وګرځوي. نو د دې له پاره به کوچنی کوښښ کوي چې له داسې  

یو يش او داسې یوې واقعې رسه هېڅ وخت مخامخ نه يش، کوم چې  

هغه ناوړه پېښه بیا ور په یاد کړای يش او یا هغې پېښې رسه کومه رابطه  

ډېر   یو  کې  الره  په  تسکین  د  یو متایل  خپل  د  کوچنی  یو  مثالً  ولري. 

مناکه کار وکړي او په ځان کې د ډېر رشم احساس وکړي. نو وروسته  رش 

له ځانه رسه داسې فیصله کوي چې هېڅکله به د هغه متایل د تسکین له  

پاره بیا هڅه ونه کړي او رسبېره پر دې له هر هغه څه نه به ډډه کوي کوم  

چې د دغه تسکېن رسه کومه لیرې یا نژدې رابطه ولري. په دې شان د 
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ن خاطره د کوچني له یاده وځي مګر د دې صدمې تاثیرونه یې په  هیجا

 تحت الشعور کې پټ پاتې وي او په راز راز شکلونو ځان را ښکاره کوي.  

دا په شا وهل شوي او تحت الشعور ته غورځول شوي هیجانات په دې  

الندې شکلونو بیا ځان ښکاره کوي: کسالت او ستومانتیا، ناکراره خوب،  

کلامت.)مثال  یو سړی غواړي یوه کلمه ووایي او ژبه یې غلطه  غیر ارادي  

او د هغې په ځای یوه بله کلمه یا نوم یاد کړي(. ځینې غیر ارادي او بې  

رضورته حرکات )ځینې خلک عادت لري سرتګې زیاتې رپوي یا نور(. 

اثر   په  فلج کېدل هم د دې حادثې  بدن د ځینو غړیو  پر دې د  رسبېره 

وا دا زغمل شوي هیجانونه په ځینو روحي حوادثو کې کېږي. له بلې خ

هم ځان ښکاره کوي چې هغه دا دي: خوب لیدل، په چا انتقاد او متسخر  

کول چې تجاوز کارانه متایالت په کې پټ پراته وي، ځینې احساسايت  

شدید او فوق العاده حرکات مثال  قهر و غضب، بې ځایه وېره، نامعقوله  

 عالقه یا تنفر.  

ې شان د فروید د مطالعاتو په اساس هغه متایالت، هیلې او آرزوګانې  په د 

چې بې فکره او ارادې وزغمل يش او په مستقیم ډول تسکین ونه مومي،  

نو په تحت الشعور کې پاتې کېږي، په غیر مستقیم ډول راښکاره کېږي  

هغه   چې  شان  داسې  په  جوړېږي،  ترې  انحرافونه  روحي  او  امراض  او 

ایل ورو ورو په نورو روحي حوادثو کې نفوذ کوي او په  زغمل شوی مت 

انسان یو داسې مستبدانه تسلط جاري کوي چې سړی بیا هېڅ د هغه له 

منګولو څخه ځان نيش خالصولی. فکر او اراده هم د دې تسلط الندې  

ځي. د یوې موضوع یا یوې مسألې ګرد چاپېره ګرځي، په کې نښيل، فکر  

( ترې پیدا کېږي. Obsessionیانې وسوسه )ترې بل خوا نيش ګرځولی،  
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انسان نور له خپل هوا او هوس رسه مقاومت نه يش کوالی او بې ارادې 

هر خوا ځغلول کېږي، بې سنجشه او بې فکره اعامل ترې لیدل کېږي. په  

السه   له  استقالل  خپل  فعالیتونه  ذهني  او  روحي  ډېر  کې  حالت  دې 

( عقدې  یا  غوټې  هغې  د  ټول  او  وسیله    Complexe)ورکوي  په 

استخدامېږي. فکر، اراده، حافظه، تداعي، استدالل او نور ټول انحرايف  

شکل پیداکوي او ټول په یوه نرۍ او تنګه الر روانېږي او بله خوا حرکت  

او شهوانی متایالت   کوالی نيش. مثال  هغو اشخاصو چې خپل جنيس 

اسې اشخاصو  زغملی وي او د تسکني روغه الر یې نه وي میندلې په د 

کې دا عقده ورو ورو په ټولو روحي حوادثو تاثیر کوي او ټول د خپل  

تسلط الندې راويل. فکر، عقل، استدالل او تخیل هر څه په دې الر کې  

کار کوي او بل کوم يش ته نيش متوجه کېدای او انسان د خپلو شهواين 

ترې    غرایزو مریی وي. هغه اراده او اختیار چې د انسان خصوصیت دی،

 سلب شوی وي.  

همدا شان ځینې کرکټري ]شخصیتي[ امراض هم له دې روحي عقدو  

دې   په  احساس.  یا کهرتۍ  برترۍ  د  بدبیني،  شدیده  را والړېږي:  څخه 

حاالتو کې مشخص په خپله د خپل کرکټري مرض ته نه ملتفت کېږي.  

استبدادي  د دې امراضو عالج یانې خپل ځان د ځینو روحي حوادثو له  

د   دا چې  یو  لري:  امکان  وسیلو  په دوو  آزادول،  اقتدار څخه  او  تسلط 

تفکر او ارادې په زور په خپل نفس کې یوه دقیقه افاقي مطالعه رشوع  

علتونه کشف کړې.   او  ریښه  د خپلو روحي شکایاتونو اصيل  او  کړې 

. ځکه تحت الشعور ژور او کله داسې  37مګر دا کار څه نا څه ګران دی

 
ګران دی خو ناممکن نه دی. لیکونکی د دې خربو له لیکلو څخه وروسته د خپلې دوکتورا په رساله    37
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رتم وي چې د شخيص فکر رڼا په کې نفوذ نيش کوالی، فکر په خپله  تو 

د تحت الشعوري قواوو تر تاثیر الندې دی، بله وسیله یې روحي طبیب  

تحت   خپل  په  اسانه  په  سړی  مرسته  په  طبیب  روحي  د  ده.  مراجعه  ته 

 الشعور کې نفوذ کوالی يش او د خپل مرض اسايس علت کشف کوي.  

روغتیا هم په دې کشف کې ده. کله چې سړی  له روحي امراضو څخه  

پوه يش چې د ده د مرض مبداء او علت څه دی؟ مرض پخپله له منځه  

ځي، یانې په خپل ځان او خپلو تحت الشعوري حوادثو باندې پوهه د  

روحي مرضونو عالج کوي او روحي امراض هغه حوادث دي چې انسان  

انسان په    د خپل نفس غالموي. په دې شان دلته هم د پوهې په وسیله 

خپل نفس کې د خپلې ارادې او خپل فکر اختیار په الس راويل او په  

 نفيس جرب غالب کېږي. 

 
 

د فروید په عقیده تحت الشعور د روح هغه منطقه ده چې د انسان ابتدایي  

او حیواين غرایز په کې په مجادله کې دي. عقل، فکر، تخیل، اخالق،  

او مظاهر. که موږ په دقت تحلیل کړو نو په    صنعت او نور انساين صفات

تهداب کې به یې دغه حیواين غرایز بیا مومو. یانې د انسان هغو صفتونو  

یو   ته چې موږ عايل صفات وایو، هغه هم د حیواين غرایزو د تسکین 

رنګین او غیر مستقیم شکل دی او د فروید په فکر د انسان اسايس غریزه  

چې د آرټ )شعر، مجسمه ترايش، نقايش(  جنيس او شهوانی غریزه ده  

 
کې دا مسله څېړي او د آخري علم النفس تحقیقاتو په بناء ښکاره کوي چې یو فرد کوالی يش خپل  

او کر  تربیه کړي، خپل روحي مشکالت  په خپله  او  ځان  نوی روحي  او  عیبونه اصالح کړي  کټري 

 معنوي ژوند رشوع کړي. )په دویم چاپ کې د مولف یادښت(
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متدن او مذهب په راز راز رنګینو جامو کې ځان راښکاره کوي او راز  

راز د تسکني الرې د ځان له پاره لټوي. یانې جنيس او شهواين غریزه  

هغه مستبد قدرت دی چې نه یوازې د انسان په ژوند، بلکې د انسانيت په  

باندې تسلط   38اجتامع  تاریخ  په  او فکر هم د دې    او  اراده، عقل  لري. 

انسان  یانې  استخدامېږي.  کې  یوه الر  په  یو شکل  په  وسیله  په  غریزې 

داسې یو موجود دی چې په هر ډول چې وي د یوې بیولوژیکي غریزې  

تر فرمان الندې دی. که روحي مرضونه ورته پېښيږي یا یې ځینې نفيس 

دې کې انسان کومه اراده  فعالیتونه له اصيل الرې څخه منحرف کېږي، په  

او له ځانه کوم اختیار نه لري، بلکې غریزه ده چې انسان په پټو سرتګو  

 هرې خوا ته بیایي.  

د فروید د دې عقایدو په چوکاټ کې یو غریزي بنیادي جرب موجود دی  

چې د انسان حقیقت به په کې په راز راز شکلونو له ځان څخه بېګانه وي  

مقابل کې انسان د مجادلې له پاره کوم مستقل  او د دې مستبد قدرت په  

قوت نه لري، یانې د انسان رسنوشت د یوې بیولوژیکي یا عضوي غریزې  

یا انحراف یا  په الس کې دی. په دې ډول انسان د خپل اخالقي فساد 

په خپل   ده  هله وای چې  به  نه دی. ځکه مسوول  مسوول  اعاملو  نورو 

حقیقت کې د ده فکر، اراده او  غریزي رسنوشت کې الس درلودائ. په  

کې   نتیجه  په  نو  دی.  مولود  رسنوشتي  غریزې  دې  د  شخصيت  ټول 

مسوولیت له منځه ځي او اخالقي مسایل خپله مانا بایيل. کله دا عضوي  

او غریزي جرب داسې بنیادي وي چې پوهه پرې هم موږ ته کوم د تسلط  

ا والړېږي چې  قدرت نيش را کوالی. دلته له پوهې څخه یوازې یو شی ر 

 
38 Freud. “Totem et Tabou”. 



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 

 

104 

 

د هغه په مقابل کې موږ هېڅ نه شو کوالی. او ناامیدي څه ده؟ ناامیدي  

 یوه بې عمله او بې تاثیره پوهه ده.  

 
 

که د تاریخ دورو ته نظر وکړو نو را مالومه به يش چې په انسان کې یو  

اسايس متایل موجود دی او هغه دا دی چې انسان تل د خپلو اعاملو او  

د خپل موجودیت د مسوولیت بار په بل يش اچوي. یا طبیعي حوادث د  

ا  انسان د اعاملو مسوول وي، یا ارباب االنواع، یا رسنوشت، یا اجتامع او ی

د غریزې په شان مستبد قدرت او د دې مسوولیت د رفع کولو له پاره یې  

په  چې  ښکاري  داسې  لټوي.  ثبوتونه  کې  تحقیقاتو  عميل  فلسفي  په 

 حقیقت کې انسان د خپل مجبوریت ثبوت ته زیات خوشحاليږي.  

ځکه چې د مسوولیت بار یې له اوږو کمېږي او د روحي اضطراب په 

ورته پیدا کېږي او هم د دې مطلب له پاره دی  ځای یو راز خاطر جمعي  

له یوې میتافریکي دنیا رسه ټینګه رابطه ساتل غواړي. انسان له دې څخه  

زیات لذت اخيل چې په ځان وژاړي، له خپل رسنوشت څخه شکایت  

وکړي، د خپل مجبوریت زنځیرونه نور هم پسی ورشنګوي ځکه چې په  

او نشته  مسوولیت  کوم  ورته  کې  حالت  وي،    دې  نه  مسوولیت  چې 

اضطراب نه وي او انسان له ډېرو خوشبختیو څخه یوې بې اضطرابې او 

 بې مسوولیته بدبختۍ ته زیات خوشحالېږي.  

فلسفې ته متفکرین د اضطراب فلسفه وایي، ځکه    39معارصې وجودي 

چې د دې فلسفې په نظر د انسان د خپل موجودیت او د خپلو ټولو اعاملو  

 
39 Existentialisme 
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په غاړه دی. د وجود فلسفه لومړی د انسان له پاره ټولې    مسوولیت د انسان

د رفع مسوولیت الرې تړي، په ماوراء الطبیعه جهان کې ورته خال ثابتوي.  

په طبیعي نظام کې ورته د انساين ارادې مظاهر ورښیي او په نفيس جهان  

اخيل چې   نتیجه  او  کوي  ور ښکاره  قدرت  انتخايب  انسان  د  ورته  کې 

مخ  هغه  ته  انسان  ځان  خپل  انتخابوي،  خپله  په  ځان  ده چې  اراده  تاره 

خپلې  د  او  جوړوي  خپله  په  شخصيت  خپل  کوي،  طرح  رسنوشت 

دامونه   مجبوریت  او  اسارت  د  ته  ځان  خپل  وسیله  په  ارادې  مختارې 

 ږدي.  

ادلر  روحي    40الفرد  خپلو  په  چې  دی  څخه  علاموو  نفيس  هغو  له  یو 

مختارې ارادې او انتخايب قدرت په  تحلیلونو او پلټنو کې د انسان یوې  

 موجودیت رڼا اچوي.  

انتقال مخالفت   په روحي حوادثو کې د اريث  ادلر  لومړی  نه  له هر څه 

کوي. دی وایي: ټول کوچنیان چې په عادي او نورمال صورت دنیا ته 

راځي، مساوي امکانات لري او کوم روحي مشخص صفات له ځانه رسه  

په وراثت نه راوړي. یوازې ځینې عضوي نیمګړتیاوې یا امراض کوچني  

ه پخوا پېښېدای يش. مثال  په معده یا مغزو کې زخمونه  ته له زېږېدو څخ

یا د ځینې عضوي او بیولوژیکي موادو په اثر د ځینو اعضاوو بې کفایتي.  

شک نشته چې دا عضوي او مور زادي امراض د کوچني په روح تاثیر  

لري او ځینې روحي امراض ترې پیداکېږي، مګر له بلې خوا دا روحي  

و کې هېڅکله یو شان نه دی. یانې له یو مشخص  تاثیر په ټولو کوچنیان

مرض څخه چې په دوو کوچنیانو کې یو شان وي، یو شان روحي متایل  

 
40 Alfred Adler 
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نه ترې پیداکېږي بلکې په هر کوچني کې راز راز جال جال متایالت ترې  

پیدا کېدای يش. مثال  د معدې یو مور زادي مرض د یوه کوچني په کرکټر  

پیداکړي او په بل کوچني کې د قناعت  کې کوالی يش حرص او طمع را  

او صرب د انکشاف سبب يش. یانې که څه هم ځینې مور زادي عضوی  

امراض په کوچني کې موجود وي بیا هم دا امراض د طفل روحي نشوء  

منا ته کومه معینه الر نه نيش ټاکالی. مقصد دا دی چې د کوچني کرکټر  

ه ټاکل کېږي او داسې  او شخصيت په هېڅ صورت پخوا له زېږېدو څخه ن 

یو رسنوشت له ځانه رسه نه راوړي چې له هغه څخه خالصون ونه لري.  

خپل   د  دی.  نه  مسوول  هیڅ  نشوء منا  روحي  د  کوچني  د  انتقال  اريث 

شخصيت په تشکېل کې طفل له اريث عواملو څخه څه رنګ چې یې  

زړه غواړي استفاده کوي او فردي شخصيت له زېږيدو څخه تقریبا  شپږ  

 میاشتې وروسته په خپل تشکیل رشوع کوي. 

له بلې خوا اجتامعي او تربیوي ماحول هم یو داسې اسايس علت نه دی  

ټاکل شوی شکل ورکړي.   یو  ته  چې وکړای يش د کوچني شخصيت 

ځکه په یو ډول تربیوي او فامیيل رشایطو کې اطفال راز راز نشوء منا  

ي، نو یو راز شخصيت یې  کوي. که رښتیا هم تربیوي محیط کې را لویېږ

باید درلودای. حال دا چې په واقعيت کې هېڅکله داسې نه پیښېږي او  

دا نتیجه اخیستی شو چې د طفل د شخصيت د تشکېل اسايس علت نه 

په اريث عواملو کې دی، نه په اجتامعي، بلکې د ده په روحي نشوء منا  

و مواد دي  کې دننه پروت دی. اريث او اجتامعي عوامل داسې وسایل ا

چې طفل د خپل شخصيت د تشکیل په الره کې له هغو څخه استفاده  

کوي. یانې ويالی شو چې د زېږېدو په وخت کې د طفل روحي نشوء  
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بلکې د شخصيت   تابع ده،  نه د کوم فامیيل جرب  او  نه د کوم اريث  منا 

تشکیلېدو مسوولیت د طفل په خپله غاړه دی. تربیوي او فامیيل محیط  

ي ته یوازې وسایل او مواد په الس ورکوي. شک نه شته چې دا  هر کوچن 

وسایل او مواد د شخصيت په تشکیلیدو کې بالکل بې اثره نه دي ځکه  

دې   هم  بیا  جوړېدای.  نشوای  به  شخصیت  هېڅ  وای  نه  وسایل  دا  که 

وسایلو ته د شخصيت اسايس علت نه شو ويالی. دا اسايس علت د طفل 

غو بې شامرو عواملو او وسایلو کې چې محیط  انتخايب قدرت دی او په ه 

یې کوچني ته وړاندې کوي، کوچنی په کې د خپل شخصيت د چوکاټ  

 بندۍ له پاره ځینې انتخابوي.  

دا انتخاب د یو اسايس مطلب په بناء کېږي. ځکه که موږ د هر فرد اعامل  

پیش آمد، کړه وړه او د فکر کولو سبک ته په دقت وګورو، نو داسې به  

ښکاره يش چې هر فرد د یو اسايس او واحد مقصد په لټه کې دی او د  را

ژوند ټول فعالیتونه یې همدې یو مقصد ته متوجې دي او د شخصيت 

تشکیلیدو مرکزي هسته او اهم عامل همدا فردي اسايس مقصد دی. د  

شخصيت د پېژندو رشط دا دی چې د هر فرد دا مقصد کشف يش، ځکه  

 د ته د رسېدو لپاره یوه وسیله ده. شخصيت په خپله دغه مقص

له بلې خوا د انسان د ژوند اسايس مقصد په روحي تکامل هم تاثیر لري.  

یانې په ژوند کې ځینې مقاصد د انسان د روحي انکشاف باعث کېږي او  

کله پېښېږي چې فرد د خپل ژوند له پاره داسې مقصد انتخاب کړي چې  

په   او  مانع يش  انکشاف  د  او د ده د روح  انحراف  فعالیتونو کې  نفيس 

 مرضونه را پیدا کړي.  

د روح سالمتي یا د مرض یوازینی علت هم هغه اسايس مقصد دی چې  
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انسان یې د خپل ژوند له پاره یوه ټاکل شوې دوره کې انتخابوي او بیا  

 ټول عمر دې مقصد ته د رسېدو هڅه کوي. 

سته په تدریج د دې  په اوله مرحله کې دا انتخاب شعوري وي، خو بیا ورو 

انتخاب خاطره محوء يش، عادت او تکرار ترې یوه غیر شعوري حادثه  

جوړه کړي او د عقل او ارادې له تسلط څخه ووځي او هم په عقل او  

اراده باندې تسلط رشوع کړي. نو بیا انسان د خپل ځان له پاره د ژوند بل  

رکټر ته نه يش  کوم سبک، په ژوند کې بله کومه نقطه نګاه او بل کوم ک

قایلېدای او خپله ټوله هستي او حقیقت ورته په همدې ټاکل شوې الر  

کې ښکاري. خپل خوی او عادت، خپل شخصيت او کرکټر ورته د یو  

رسنوشت په شان مالومېږي او د خپلې ارادې او خپل د انتخاب له قدرت  

ای  څخه یې بهر بويل. یانې له ده رسه هېڅ کله دا فکر نه يش پیدا کېد

چې انسان په خپله خپل خوی، خپل کرکټر او شخصيت د طفولیت په  

یوه مرحله کې انتخابوي. ځکه چې بالغ انسان د طفولیت د وخت انتخاب  

هېروي او خپل شخصيت ترې په دغه انتخاب کې داسې محوء يش چې  

بیا په خپله هستي بله کومه نقطه نګاه، کوم نوی نظر نيش پیداکولی او د  

ه پورې ورته د ژوند رښتینې مانا ښکاري چې دی ورته قایل  عمر تر اخر 

دی او په ژوند باندې حقیقی نظر ورته هغه مالومېږي چې دی یې لري او  

د ژوند له پاره بله کومه مانا او په ژوند بل کوم نظر ورته ټول پوچ او بې  

اساسه ښکاري. دا هغه خلک دي چې د بل چا او یا په نورو مفکورو نه  

دای، نه یې يش اورېدائ. یوازې کوم څه چې د دوی په عقیدو  يش پوهې

برابر یا دې عقیدو ته نژدې وي پرې پوهيږي او غوږ ورته نیيس. له داسې 

نه وي پاتې چې په خپل کرکټر کې، خپل  اشخاصو رسه نور دا قدرت 
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ذهني او فکري عاداتو کې کوم تغییر راويل او په ژوند کې یو بل نقطه  

. یانې له دوی څخه خپله مختاره اراده بېګانه شوې او له  نظر ته قایل يش

السه تللې وي. او د دوی د نفيس مجبوریت مسؤلیت هم د دوی په خپله  

غاړه دی. ځکه دوی چې د خپل ژوند له پاره کوم مقصد غوره کړی دی  

هغه داسې یو مقصد دی چې د دوی د روحي تکامل او روحي انکشاف  

 مانع شوی دی. 

مقاصد په دوه ډوله دي: یو هغه ډول مقاصد دي چې د رسېدو  د ژوندانه  

امکانات یې له انسان رسه موجود وي او بل هغه دي چې د انسان ژوند  

په واقعيت کې ورته رسېدل غیر ممکن دي. په غیر ممکنو مقاصدو پسې  

هڅه او کوښښ روحي مرضونه او انحرافونه را پیدا کوي او انسان د خپل 

الً د یوې مطلقې برترۍ، د یو مطلق تفوق په الس  نفس مریی کوي. مث

راوړل داسې یو غیر ممکن ایډیال دی چې د ټولو روحي امراضو منبع  

کېدای يش او د څېړنو په نتیجه کې دا ثابته شوې ده چې د ټولو روحي  

امراضو او انحرافونو په عمق کې دا د مطلق تفوق او مطلقې برترۍ مقصد  

 پروت دی.  

یديل دي چې د اخالقو پیشوایانو د انسان ځینو صفاتو ته  موږ همېشه اور 

تل بد ویيل دي او نصیحتونه یې کړي دي چې انسان باید له بغض، کېنې، 

بخل، امساک، حسادت، جاه طلبۍ، ظلم، استبداد، حق تلفۍ څخه ځان  

وژغوری. مګر د انفرادي علم النفس له نظره دې صفاتو ته یوازې بد ویل  

نه ده. د علم  او نصیحت کول څه   دا  او د اصالح الر یې  لري  نه  تاثیر 

خارجي   انحرافونو  او  امراضو  روحي  ځینو  د  صفات  دا  نظر  په  النفس 

عالیم دي. که اصيل مرض کشف نه يش او عالج یې ونه يش نو ظاهري  
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عالیمو ته بد ويل د کوم درد له پاره درمان کېدای نه يش. د دې مثال به  

يي مریض ژېړ رنګ ته بد ووایو او نصیحت  دا وي چې موږ د یو مالریا

ورته وکړو چې ژېړ رنګ لرل ښه کار نه دی. څرنګه چې موږ عضوي  

امراض یو اخالقي عیب نه ګڼو بلکې له دې مریضانو رسه همدردي کوو  

د   هم  رسه  مریضانو  روحي  باید  شان  همدا  کوو  یې  فکر  عالج  د  او 

 و.  همدردۍ حس پیداکړو او په عالج کې وررسه کومک ش

کينه، بخل، حسادت، جاه طلبي ټول د یو داسې کرکټر عالیم دي چې  

یو ناممکن مقصد ته د رسېدو له پاره هڅه کوي. دا ناممکن مقصد، دا نه 

عميل کېدونکی ایډیال د مطلقې برترۍ او مطلق تفوق پلټنه ده. د برترۍ  

ه  پلټنه په دوه شکله لیدل کېدای يش: یو یې دفاعي کرکټر دی او بل حمل

کوونکی او تجاوز کوونکی کرکټر دی. دفاعي کرکټر په هغو اشخاصو  

کې لیدل کېږي چې ګوښه ګیري او یوازې والی خوښوي. ګوښه ګیرو 

اشخاصو ته اکرثاً ځان له نورو څخه لوړ ښکاري او له نورو رسه په ګډون  

بې   نورو  په  او  ګوماين  بد  زیاته  ويني.  تنزل  او  پستي  ځان  خپل  د  کې 

د دې ډول دفاعي کرکټر یوه بله عالمه ده. څوک چې په    اعتامدي هم 

ځان بې اعتامده وي، په نورو بې اعتامده کېږي چا ته چې خپل حقیقي  

ارزښت نه وي معلوم او په خپله اراده او خپل لیاقت یې ایامن متزلزل وي،  

ده رسه سیايل   له  نور خلک غواړي  کېږي چې  پیدا  دا سودا وررسه  نو 

ونیيس او ګومان کوي ټول خلک د ده په ضد د ده    وکړي او د ده ځای 

 د تفوق او برترۍ په ضد اسباب سازي کوي. 

برترۍ د   او دویم ډول هغه کرکټر دی چې د خپلې خیايل او موهومي 

ثابتولو له پاره په نورو حمله او تجاوز کوي؛ مثالً د دې حملې او تجاوز  
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اکرثه خ او متسخر کول دي.  انتقاد  نورو  په  نورو  یو شکل  په  لک چې 

انتقاد کوي، کوم عميل او اخالقي مرام نه لري، بلکې یوازې خپل تفوق  

یو غواړي   بحثونو کې هر  په  وينو چې  ډېر  لوړ والی ښوول غواړي.  او 

خپله نظریه هر ډول چې وي ثابته کړي او مقابل طرف ته ماتې ورکړي.  

دم  د بحث او د ډیالوګ اصيل مقصد خو دا دی چې د افکارو له تصا

څخه یو نوی حقیقت را پیدا يش، مګر دا ډول اشخاص د بحث په وسیله  

کوم حقیقت ته رسېدل نه غواړي بلکې یوازې په دې مقصد پسې ګرځي  

چې بل تر پښو الندې کړي او ځان لوړ وښیي. له متسخر څخه هم مقصد  

کوونکی  حمله  همدا  دي.  درنول  ځان  د خپل  یانې  سپکول،  چا  بل  د 

پی  باالخره جنایت  کرکټر چې شدت  او  نو کینه، حسادت، ظلم  دا کړي 

ترې را پیدا کېږي. ويالی شو چې د جنایت او متسخر په منځ کې فرق 

یوازې د درجې له لحاظه دی نه د مقصد. ځکه په دواړو کې یو مقصد  

پروت دی او هغه د بل انسان ټیټول او محوء کول دي. د متسخر په وسیله  

محوء کړو او د جنایت په وسیله یې جسامً  موږ غواړو یو بل څوک روحاً  

له منځه وړو. په دواړو کې مقصد د خپلې شخيص برترۍ ثابتول دي. دا  

او جاه طلب یې د   لټوي  په غونډولو کې  مقصد بخیل د مال او ثروت 

 قدرت او اقتدار په وسیله الس ته راوړل غواړي.  

ه یوې مطلقې برترۍ  انساين دنیا نسبي متحوله دنیا ده او په داسې دنیا کې پ 

پسې ګرځېدل یو موهوم کار دی، ځکه هېڅ یو انسان په مطلق ډول )یانې  

له هر نقطه نظره او د همېشه له پاره( په بل انسان تفوق نيش پیدا کوالی،  

هر انسان روحي او جسمی امکانات لري او هر انسان هرومرو په بل باندې 

بې علمه څخه د هغه مخصوص  له یو پلوه تفوق لري؛ مثالً یو عامل له یو 
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علم په څانګه کې تفوق لري، مګر کېدای يش چې له هغه بې علمه رسه 

هم کله داسې تجريب پوهه او تېزبیني او ذکاوت موجود وي چې له عامل  

رسه نه وي او یا دا چې بې علمه په عامل جسمي تفوق ولري. په دې شان  

او نه کېدون کی مقصد دی، نو  څرنګه چې مطلقه برتري یو غیر ممکن 

هڅه ورپسې هم د انسان په روحي فعالیتونو کې اختالل پیداکوي او د  

روحي انکشاف مانع کېږي. موهومو او خیايل مقاصدو پسې هڅه دا تاثیر 

یو   د  او  کوي  انحراف  واقعيت څخه  له  فعالیتونه  ټول  روحي  لري چې 

ل او  واقعيت  انساين  له  اشخاص  ډول  دا  نیيس.  الر  تکامل  ه موهومي 

انساين حقیقي ارزښتونو څخه ورو ورو لیرې وځي او په خپلې موهومي  

نيش   ځان  ترې  بیا  چې  کوي  محارصه  داسې  ځان  کې  دنیا  خیايل  او 

خالصولی. څرنګه چې دوی د انسان له حقیقي ارزښتونو او واقعيت څخه  

بیګانه وي نو یوازې د دې ارزښتونو په ظاهري شکل پورې زړه تړي او  

کوي؛ یې  فرويش    تقلید  فضل  غونډول،  کتابونه  ښودل  عالِم  ځان  مثالً 

کول. دوی په اجتامع کې له نورو خلکو رسه حقیقي انساين روابط نه يش  

قایلېدای.   نيش  حقوقو  مساوي  او  شخصيت  په  ته  نورو  یانې  قایمولی، 

دوی یا غالمي کوي یا باداري، یا به مظلومان وي یا ظاملان. دوی له ژبې  

حقیقي استفاده نه کوي. د انسانانو له پاره د فکر او  او کلامتو څخه هم  

هله   ډول  رښتیني  په  رابطه  دا  دي.  کلامت  او  ژبه  وسیله  رابطې  ذهني 

قایمېږي چې انسان د بل چا خربې واورېدای يش یانې د مقابل په طرز  

فکر او نقطه نګاه ځان پوه کړای يش او یوازې خپلې مفکورې او نظریات  

ي. یانې دلته هم باید رابطه یو طرفه نه وي، بلکې  په نورو تحمیل نه کړ 

متقابله. څرنګه چې د برترۍ د عقدې له خاوندانو رسه د متقابلې رابطې  
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هېڅ مفهوم نشته نو د دوی له پاره ژبه او کلامت یوازې د قدرت او مېړانې  

د اظهار وسیله ده. د دوی مفکورې سطحي وي، عقاید یې بې دوامه،  

افا غیر  یې  اخالص  نظریات  نورو څخه  له  احساسايت وي. دوی  او  قي 

غواړي، قرباين غواړي، خدمت غواړي، وفاداري غواړي، خالصه هر څه  

له دوستانو   له روزګار څخه شکایت کوي،  له پاره غواړي  د خپل ځان 

څخه ګیلې لري، ځکه تقاضاګانې یې بې شامره وي. دا د برترۍ مرض له  

نیولې تر  او متسخر څخه  انتقاد  او    جزیي  خالص جنونه پورې شکلونه 

 درجې لري.  

لنډه دا چې دا افراد د خپل ځان په بند کې بند شوي او د خپل نفس په  

زنځیرونو تړيل وي. له دې بند څخه خالصون په دوو وسیلو کېدای يش:  

یوه وسیله یې پوهه ده چې بالغ انسان د یو علمي روحي تحلیل په وسیله  

پرې پوه يش او دا پوهه په خپله د مرضو  د خپل مرض ځیلۍ را وسپړي او  

 نو عالج دی. بله وسیله یې د کوچنیانو روزنې ته توجه ده.  

ځکه چې د دې مرض اصيل رسچینه هم د کوچنیتوب مرحله ده. په دې  

وخت کې کېدای يش چې د ژوند د یو صحیح مقصد د انتخاب له پاره  

يش. د ادلر په    مساعد او د ژوند ښه وسایل د کوچېنانو په الس ورکړی 

فکر هر کوچنی چې کوم حیايت سبک او د ژوند مرام د ځان له پاره غوره  

 کوي، په دې انتخاب کې درې عامله لوی الس لري:  

لومړی ــ د انسان او حیوان په منځ کې له فرقونو څخه یو فرق دا دی چې  

ناتوانۍ او ضعف حالت   انسان د طفولیت لومړنی او طبیعي حالت د  د 

ل د خپلو ټولو جسمي او روحي احتیاجاتو تسکین له پاره د نورو  دی. طف

کومک ته اړ دی. په خپل الس په خپل قدرت او اراده هېڅ نيش کوالی. 
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پښو   خپلو  په  څخه  زېږيدو  له  وروسته  ساعته  څو  حیوان  چې  دا  حال 

ناتوانۍ   د  دا  تر رسه کوالی يش.  اړتیاوې  او خپلې ځینې  درېدای يش 

طفل   د  حالت  را  طبیعي  احساس  ناتوانۍ  د  او  ضعف  کې  روح  په 

پیداکوي، یانې طفل په خپل ځان کې د ضعف او ناتوانۍ احساس کوي  

او په مغشوش او مبهم شکل یې خپل حالت او موقعیت ته پام کېږي.  

خپله کهرتي او د بالغو اشخاصو برتري او قدرت ورته ثابتېږي. په نتیجه  

هرتۍ تاليف وکړي او له  کې د کوچني لومړۍ هڅه دا ده چې د دې ک

روحي   د  احساس  کهرتۍ  د  دا  کړي.  ځان خالص  احساس څخه  دې 

نشوء منا لومړی او طبیعي عامل دی. رښتیا هم که انسان په خپل ځان کې  

د کهرتۍ احساس نه کولی نو د کامل په لور هڅه هم بې مفهومه کېدله،  

د  کې  ځان  په  لومړی  چې  غواړو  رسول  هله  ته  کامل  ځان  موږ    ځکه 

نیمګړتیا احساس وکړو. د حیوان او انسان په منځ کې  بل فرق دا دی چې  

انسان د کهرتۍ او نیمګړتیا احساس کولی يش او د دې احساس له برکته  

روح د کامل په لور هڅه کوي، برعکس په حیواناتو کې روحي رښتینی  

تکامل نه لیدل کېږي، ځکه چې د کهرتۍ او نیمګړتیا احساس نه يش  

ډه دا چې انسان د کهرتۍ احساس د روحي نشوء منا یو طبیعي  کولی. لن 

 او مهم عامل دی.  

دویم ــ د کهرتۍ له احساس څخه د یو دیالکتیکي قانون په اساس یو بل  

تفوق   او  برترۍ  د  هغه  چې  والړېږي  را  احساس  مخالف  او  متناقص 

احساس دی. مخکې مو اشاره وکړه چې کوچنی په مغشوش ډول د خپلې  

ا او ناتوانۍ ادراک کوي او په مغشوش ډول غواړي چې د دې  نیمګړتی 

په خپله   اقتدار خاوند يش. کوچنی  او  او د قدرت  حالت تاليف وکړي 
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شاوخوا کې په خپله ويني چې بالغ اشخاص مخصوصاً مور او پالر یې 

داسې کارونه کوي چې د ده له السه نه دي پوره. ده ته دا کارونه معجزې  

چې مور او پالر یې د ډېرو خارق العاده قدرتونو   ښکاري او تصور کوي

 خاوندان دي.  

سحري او افسانوي ذهنيت هم په داسې حاالتو کې پیداکېږي؛ کله چې  

د انسان متاس له واقعيت رسه ټینګ نه وي او د یو کار د کولو له پاره  

انسان د آفاقي وسایلو او عميل زیار او زحمت رضورت احساس نه کړي،  

او سحر قدرت ته قایلېږي. مثالً د کوچني احتیاجات مور او  نو د جادو  

پالر رفع کوي او د آفاقي وسایلو او عميل زیار او زحمت فشار پرې نه  

راځي. له یو ځای څخه بل ځای ته په غېږ کې وړل کېږي. له هر قسم  

موانعو څخه د نورو په کومک تېرېږي. غذا ورته بې له هڅې او عميل 

رځي. له دې څخه د کوچني په ذهنيت کې هر شی  زیار څخه په الس و 

را   ترې  افسانې  دیوانو  او  پېریانو  د  او  پیداکوي  رنګ  العاده  خارق  یو 

والړېږي. د ځینو بالغو انسانانو خرافايت ذهنيت همدا د کوچنیتوب مرحله 

دا دوه ډوله ذهنيتونه )یانې    41ده. له بلې خوا د ځینو متفکرینو په عقیده 

افسانوي ذهنيت( په اجتامعي طبقاتو کې هم لیدلی شو.  واقعي ذهنيت او  

مثالً یو کارګر چې د خپلو مټو په زور غرونه چپه کوي، هېڅکله سحر او  

له  وسیله  په  عمل  او  کار  خپل  د  دی  ځکه  قایلېدای،  نه يش  ته  جادو 

دې  له  چې  پوهېږي  او  کېږي  مخامخ  رسه  واقعيت  طبیعي  او  فزیکي 

محسوسو وسایلو په زور مقابله وکړي. کار   واقعيت رسه د کومو آفاقي او 

او عميل زیار د عقلی پوهې لومړی اسايس قدم دی. حال دا چې یو بډای  

 
41 Alain Mythologie 
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چې د رسمایې په زور مزدوران په کار اچوي او غرونه چپه کوي له طبیعي  

او فزیکي واقعيت رسه نه مخامخ کېږي. د ډبرو دروند والی یې په اوږو  

ک او  بېل  د  راوړی،  نه  نه  فشار  کې  منګولو  او  مټو  خپلو  په  زور  ولنګ 

احساسوی، نو ځکه دی فکر کولی يش چې غرونه په اشاره او پوکي چپه  

کېږي. د ده په نظر رسمایه هغه ارسار آمیزه او افسانوي قدرت دی چې  

هله   ذهنيت  خرافايت  وړي.  منځه  له  کې  رپ  په  د سرتګو  موانع  واقعي 

 فکر او عمل رابطه وشلېږي.   انکشاف کوي چې له افاقي واقعيت رسه د

کهرتۍ   د  عامل  لومړی  نشوء منا  روحي  د  کوچنیانو  د  وویل چې  موږ 

احساس دی. دویم هغه عامل دی چې د کهرتۍ له احساس څخه را پیدا  

کېږي او هغه د برترۍ او تفوق په لوري هڅه ده. مګر کېدای يش چې دا  

او د یو موهوم او نه کېدونکي تفوق    42هغه یو انحرافی شکل پیدا کړي 

 
اجتامع  د ادلر په عقیده د کهرتۍ د احساس خطر نجونو ته زیات متوجه دی ځکه چې په انساين    42

کې ښځو ته یو داسې بد موقعیت ورکړل شوی دی چې د روحي انکشاف رشایط یې ډېر نامساعد  

دي. ويل کېږي چې په انساين تاریخ کې یو وخت داسې هم و چې تفوق او برتري د ښځې په الس  

شوه    کې وه... او انساين ایډیال زنانه ایډیال و. مګر د ښځې او نر په مجادله کې یو وخت ښځه مغلوبه

اقتدار او تسلط د نارینه په الس کې پرېوت. انساين ایدال هم نارینه ایدال شو. انساين حقیقي صفات  

هغه وګڼل شول چې نارینه یې لري. حقیقي انسان هغه شو چې نارینتوب او مردانګي ولري. له دې  

ختلفو بدو بدو  وخت را په هیسې که موږ د برشيت تاریخ ته وګورو نو رامالومه به يش چې ښځه په م

او غلطو رنګونو ښوول شوې او معريف شوې ده. یا ښځې ته په شيطاين طبیعت قایل شوی دی او  

ناصحانو توصیه کړې چې اجتناب او لرې والی ترې پکار دی یا یو رنګین او لطیف شکل ورکړای  

 شوی دی او یوازې د نارینه د لذت او خوش ګزرانۍ له پاره وسیله ګڼل شوې ده او بس. 

په بل کوم انساين مستقل واقعيت ورته څوک نه دي قایل شوي. حتی یوه زمانه هم وه )مخصوصاً  

منځنۍ پېړۍ( چې علاموو بحثونه کول چې آیا ښځه روح لري او یا که نه؟ ښځې ته چې کوم صفات  

ورکول کېږي، هغه هم د نارینه د نظر په بناء دي، یانې هغه صفات دي کوم چې نارینه یې له ښځې 

خه غواړي او د نارینه په نفع دي. لکه اطاعت، عفت، پاکدامني، وفاداري او نور. ... دا ټول صفات  څ

 تلقین شوي او ښځې په ځان منيل دي او هڅه کوي ځان د نارینه له مفکورې رسه برابره کړي.  
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الر ونیيس. ځکه هر څومره چې په کوچني کې د کهرتۍ دا احساس قوي  

یانې   پیدا کوي.  احتیاج شدت  او تفوق  برترۍ  د  اندازه  په هغه  وي هم 

طفل که په ځان کې د بې وزلۍ او حقارت یو شدید احساس وکړي، نو  

رترۍ خاوند يش. د جهان  دا هیله به وررسه پیدا يش چې د یوې مطلقې ب

ټول قدرت او اقتدار د ده په الس يش، له هر چا څخه په هر څه کې لوړ  

يش او د قدرت په ټولو اشکالو تسلط ومومي. دا هیله په کوچنیانو کې په  

څو ډوله پیدا کېږي؛ یا دا چې کوچنی مورزادي ځینې عضوي عیبونه او  

د حرص مرض تحلیل   نیمګړتیاوې لري. مثالً په ځینو اشخاصو کې چې 

څرګنده شوې ده چې دوی په کوچنیتوب کې ځینې د معدې    43شوی دی

هغه   له  نو دوی  وه،  نه  ورته  اجازه  هر خوراک  د  درلوديل چې  امراض 

کوچنیتوب څخه له راغونډولو او ذخیره کولو رسه عادت پیدا کړی. له  

یا  بلې خوا اقتصادي بد رشایط؛ لکه د خوراک او څښاک د موادو نیمګړت

هم د کوچنیانو د کهرتۍ احساس قوي کوي. دا خطر یتیمو کوچنیانو ته  

د   او  رټنې  د  ته  اوالد  خپل  چې  پالر  او  مور  هغه  یا  کېږي.  متوجه  هم 

متسخر په نظر ګوري، یا یې ډېر نازويل روزی. طفل ته دا د مطلقې برترۍ  

 
اجتامعي  یانې د نارینه په مقابل کې یې خپله کهرتي منلې او غاړه یې ورته اېښودې ده. دا د ښځې  

نامساعد موقعیت د نجونو په روحي انکشاف کې ډېر بد تاثیر لري او له کوچنیتوب څخه نجونې د  

کهرتۍ له یو شدید احساس رسه مخامخ کېږي. د هلکانو په مقابل کې په ځان کې د یوې شدیدې  

دا د  نیمګړتیا احساس کوي او له دې احساس څخه په ښځه کې واقعي نیمګړتیا را پیدا کېږي، ځکه  

کهرتۍ عقده د روحي او ذهني انکشاف مانع کېږي. ځینو ښځو د پس رفتګۍ؛ کم استعداد او روحي  

امراضو اصيل علت هم اکرثه دا اجتامعي نامساعد ذهنيت دی چې د نجونو د روحي انکشاف الره  

تړي او د نجونو د تربیې مشکله مسأله هم په دې ټکي کې ده. دا مشکل هله حل کېدای يش چې  

 ول د ښځو په باره کې تحول وکړي.  تامعي ذهنيت په عمومي ډ اج
43 A. Adler.  (Le temperament nerveux). 
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خپل   بناء  په  هیلې  دې  د  بیا  نو  کېږي،  پیدا  کې  کوچنیتوب  په  هیله 

يت تشکیلوي او د خپل ژوند له پاره پالن طرح کوي؛ مګر ورو  شخص

ورو دا لومړنۍ هیله او د ژوندانه پالن تحت الشعور ته تېرېږي او چې بالغ  

يش، د خپل شخصيت د جوړېدو مبداء ترې هېره يش. دا شخصيت او  

ناپذیره واقعيت   او تغیر  دا مخصوص د ژوند سبک ورته خپل یوازینی 

نيش کولی چې په ژوند باندې بله نقطه نګاه، په ژوند    ښکاري او هېڅ فکر 

کې بل سبک درلودل هم امکان لري. کوم د ژوند سبکونه چې د مطلقې  

او ناممکنې برترۍ د هیلې په بناء جوړ يش، نو د دې په اثر ډېر روحي  

فعالیتونه انحرايف شکلونه پیدا کوي او هغه روحي امراض ترې پیداکېږي  

 کرښې وړاندې خربې وکړې.   په کومو چې موږ څو 

درېیم عامل چې د انسان په روحي انکشاف له ټولو سرت تاثیر لري، هغه  

د ادلر په اصطالح  »اجتامعي حس« دی. د روحي امراضو تحلیل دا خربه  

ثابتوي چې د روحي حوادثو انحراف »د اجتامعي حس« د نیمګړتیا له  

له نظره تېر کړو او بخل،  سببه پیدا کېږي. که موږ انحرايف کرکټرونه بیا  

کېنه، عداوت، خود پرستي، استبداد، جاه طلبي او نورو ته په ځیر وګورو،  

نو را معلومه به يش چې د دوی مشرتک او بنیادي خصوصیت په انساين  

روابطو کې غلطي او نارسایي ده. یانې په هر شکل که وي، که جاه طلب  

رسه رښتینې صحیحه    وي، که ظامل وي، که حریص، دا اشخاص له نورو

خود   او  غرضونو  خپلو  د  اشخاص  نور  دوی  قایموي،  نه  رابطه  انساين 

په   آرزو،  په  شخصيت،  په  ته  نورو  دوی  ګڼي،  وسیله  مقاصدو  پرستانه 

حقوقو نه قایلېږي، یوازې غواړي نور د دوی شخصيت وپېژين، د دوی  

شته  هیلې تر رسه کړي، د دوی فرمانروایي او تسلط په ځان ومني، شک ن 
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 چې د انسانانو په منځ کې روابط داسې نه قایمېږي.  

محبت،   او  دوستي  متقابله  ده:  متقابله  شکل  حقیقي  خپل  په  رابطه  دا 

د   او  احرتام  متقابل  همکاري،  او  ګذشت  متقابل  همدردي،  متقابله 

شخصيت پېژندنه. روحي تحقیقات دې نتیجې ته رسيږي چې انفرادي  

ذات  خپل  په  او  مستقل  یو  په    انسان  انسان  دی.  نه  واقعيت  کوم  قایم 

یو   موږ  که  ورکوي:  السه  له  واقعيت  انساين  ټول  خپل  ډول  انفرادي 

انفرادي انسان یوازې په طبیعي حال په ځنګلونو کې فرض کړو چې له  

هېڅ بل کوم انسان رسه رابطه ونه لري نو را مالومه به يش چې دې انسان  

بد سلوک، نه د شخصيت او نه د  ته نه د اخالقو رضورت شته، نه د ښه یا 

کرکټر. یانې انساين مشخصات چې موږ ورته اخالقي شخصيت او کرکټر  

وایو، یوازې هله مانا را پیداکوي او هله منځ ته راځي چې انسان له نورو  

انسانانو رسه په رابطه کې يش. په دې شان انساين واقعيت همدا رابطه ده  

له د  او  قایموي.  له نورو رسه یې  بهر خپل واقعيت  چې  ې رابطې څخه 

بایيل؛ لکه چې یوه مفکوره په جال او مجرد صورت مانا نه پیداکوي تر  

څو چې له نورو مفکورو رسه په رابطه کې نيش. همدا شان انفرادي انسان  

روحي   کړي.  قایمه  رابطه  رسه  نورو  له  چې  کېږي  ويل  انسان  هله  ته 

روحي انفرادي  چې  ثابتېږي  ټکی  دا  ته  اجتامعي    محققینو  د  حوادث 

رابطې په تارو اوبدل کېږي. د نورو انسانانو موجودیت، اجتامعي واقعيت  

د فرد په ذهن، په شعور او په تحت الشعور کې ژور او کلک تهداب لري  

او د روحي ټولو فعالیتونو نشوء منا هم په دې بنسټ کېږي. په دې شان 

نورو رسه د ده د روحي ژوند اسايس له  رابطه  دا    د فرد  عنرص دی. که 

عنرص خپل صحیح تاثیر وکړي، روح به نشوء منا کوي او د انسان ټول  
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غلطه   څخه  عنرص  دې  له  که  يش.  کوالی  انکشاف  امکانات  حقیقي 

استفاده وشوه، نو د روحي فعالیتونو د انکشاف مانع کېږي، انحرافونه او  

ورې  مرضونه ترې پیداکېږي. د روح سالمتي او انحطاط په هغې رابطې پ 

تړلی دی چې فرد یې له نورو رسه قایموي. که دا رابطه غلطه وي یانې یو  

طرفه وي او د تفوق او وچې برترۍ په غرض وي، خود پرستي په کې  

له اجتامعي واقعيت رسه متناقض   نو څرنګه چې دا منظور  منظور وي، 

غیر   او  پټو  په  فرد  نو  راځي  نه  ته  الس  الر  مستقیمه  په  او  کېږي  واقع 

یمو الرو روانېږي او روحي ټول فعالیتونه یې ورو ورو انحرايف شکل  مستق

 پیداکوي.  

دلته اخالق او علم النفس رسه یو کېږي او له خپلو تحلیلونو څخه یو شان  

نتیجه اخيل. د اخالقو علم خود پرستي، حرص، بخل، حسادت، ظلم او  

وحي نورو ته همېشه بد وييل او انسان یې همېشه ترې منع کړی دی. ر 

تحقیقات ثابتوي چې دا مسأله یو نفيس اساس لري. مثالً وایي چې: خود  

انسان روحي زیان دی، روحي   پرستي بده ده، ځکه چې په دې کې د 

سالمتي یې له خطر رسه مخامخ کېږي. نفيس خواهشاتو ته نه تسلیمېدل،  

او   کول  خدمت  نورو  د  اخالص،  مینه،  فداکاري،  تېرېدل،  ځانه  له 

ي، ځکه چې د انسان روحي فایده په دې کې ده. انسان  همدردي ښه د 

په دې وسیله کولی يش، په ځان کې انساين رښتیني ارزښتونه وروزي،  

ټولو نفيس فعالیتونو او امکاناتو ته انکشاف ورکړي او د یو سامل روح  

 خاوند يش.  

دا »اجتامعي حس« یانې د دوستانه روابطو، د مینې، اخالص او فداکارۍ  

اید په کوچني کې وروزل يش. ځکه که د دې عامل د تاثیر له  روحيه ب
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پاره فامیيل رشایط مساعد وي، نو د کوچني د کهرتۍ له احساس څخه د  

مطلقې برترۍ عقده نه پیداکېږي او د خپل ژوند له پاره یو نه کېدونکی  

او خیايل هدف نه غوره کوي. دا هدف داسې یو کوهی دی چې انسان  

س کیني، داسې یو زنځیر دی چې انسان پرې ځان په  یې ځانته په خپل ال 

خپله تړي. د نفيس هوا او هوس له غالمۍ څخه د نجات یوازینۍ الر  

 همدا د »اجتامعي حس« روزل او تقویه کول دي.  

 
 

د دې دویمې برخې په نتیجه کې موږ ويالی شو چې د جرب او اختیار د  

موندل کېدای يش. پخوا له دې چې  مسألې اساسونه په نفيس حوادثو کې  

مالومه کړو چې انسان د طبیعت، کایناتو یا اجتامع په مقابل کې مجبور  

دی یا مختار، باید د دې خربې څېړنه وکړو چې جربي یا اختیاري نقطه  

نګاه په ژوند او کایناتو باندې څه نفيس تادو لري. ځینې اشخاص خپل  

خارجي دنیا کې یې په مختلفو  نفيس جرب له ځانه بهر منعکسوي او په  

انسان   له  کبله  له  کړکېچونو  نفيس  د  ځینو  ځکه  ويني.  مجسم  شکلونو 

څخه خپله اراده او خپل اختیار بېګانه کېږي او له السه وځي. او د دې  

نه دی،   الطبیعي رسنوشت  ماوراء  یا کوم  جرب علت کوم خارجي قوت 

خپل   د  انسان  ده.  اراده  مختاره  ده  د  علت  دا  خپل  بلکې  د  رسنوشت، 

هغه   دا  غورځېږي،  ته  کوهي  که  دی،  مسوول  عادت  او  خوی  کرکټر، 

کوهی دی، چې په خپل الس یې کینلی دی، که په زنځیرونو تړل کېږي، 

څخه   پښو  خپلو  له  الس  خپل  په  یې  انسان  چې  دي  زنځیرونه  هغه  دا 

یله  چاپېروي. نننۍ فلسفه انسان ته په یوه مختاره اراده او انتخايب قدرت قا
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وایي: »انسان مجبور دی چې مختار اويس« معکوس    44ده، لکه چې سارتر 

یې هم صحیح دی، چې انسان مختار دی چې ځان مجبور کړي. یانې  

چې   کړي  غوره  سبک  یو  داسې  ژوند  د  ځانته  چې  لري  اختیار  انسان 

مختاره اراده او سامل عقل یې انکشاف وکړي او کوالی يش چې د خپل 

ې یو هدف وټاکي چې ده باندې تسلط او فرمانروایي  ژوند له پاره داس

جرب   نفيس  د  چې  دا  مطلب  کړي.  سلب  ترې  اراده  او  عقل  او  وکړي 

لومړنی علت د انسان مختاره اراده ده؛ لکه چې په طبیعي جرب باندې د  

انسان تسلط د پوهې په وسیله کېده، له نفيس جرب څخه د خالصون وسیله  

په پېژندنه کې ده. د لومړي ځل لپاره سقراط  هم پوهه ده؛ دا پوهه د ځان  

ځان   خپل  لومړی  نه  څه  هر  د  چې  کاوه  نصیحت  ته  شاګردانو  خپلو 

وپېژنئ! او بیا د جهان پېژندل اسان دی. د انسان د ډېرو روحي دردونو او  

بدبختیو عالج هم په دې کې دی چې موږ هر یو خپله روحي تاریخچه  

نشوء منا مخصوص قوانین ځانته  راوسپړو او د خپلو روحي حوادثو د  

مالوم کړو. له بلې خوا انساين رښتینی واقعيت په هغه رابطه کې دی چې  

له نورو رسه یې قایموي. اجتامع له فردي روح څخه نه جال کېدونکی  

واقعيت دی، روحي انکشاف یا کړکېچونه د دې واقعيت له مثبت یا منفي  

لومه شوه چې د جرب او اختیار  تاثیر څخه پیداکېږي. په دې شان موږ ته ما

نشوء منا   د  په نفيس حوادثو کې پروت دی، مګر د دې حوادثو  تادو 

 عنرص اجتامع ده او د فرد رابطه ده له نورو رسه. 

 

 
44 Jean Paul Sartre: “Letre et le meant”. 
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 درېیمه برخه
 

 فرد د اجتامع په مقابل کې

 

چليږي   غالمۍ  په  نورو  د  چې  آزادي  کومه 

د  کېږي،  غالمه  ځان  خپل  د  آزادي  هغه 

غالمۍ غالمه کېږي. داسې آزادي مرییتوب 

که  وي.  تړلې  پورې  مرییتوب  په  او  اړه  ته 

غالمي الړه يش نو دا آزادي هم له منځه ځي،  

کې   نړۍ  په  بادارۍ  او  غالمۍ  د  ځکه  نو 

په   او د زمانې  بادار وي  رښتینی مریی پخپله 

بهیر کې غالمېږي او غالم رښتینې آزادۍ ته  

 رسېږي. 
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په مقابل کې« دا زموږ د جرب او اختیار د دیالکتیک درېیمه  »فرد د اجتامع  

او وروستنۍ مرحله ده. نن د فرد او اجتامع په باره کې ډېر بحثونه روان  

دي. څوک فرد له اجتامع څخه قربانوي، څوک اجتامع د فرد د نفيس  

خواهشاتو تابع کوي، څوک فرد ته په کوم ځانته شخصيت نه قایلېږي او  

امعي حیوان ترې جوړوي او څوک اجتامع د کوم مستقل  یوازې یو اجت 

واقعيت په حیث نه مني، هر څه له فرده ګڼي او د هرې اجتامعي حادثې  

له پاره فردي او نفيس علتونه پیداکوي. موږ له دې نظریاتو څخه د یوې  

طرفداري او د بلې رد کول نه غواړو. ځکه چې په دې شکل موږ د دې  

وږ د انسان د فرديت یا اجتامعيت جنبه د انسان نظریاتو مخالفت کوو، م

د تکامل په لړ کې یوه تاریخي مرحله ګڼو. د فرد او اجتامع په منځ کې  

یوه ټینګه متقابله رابطه موجوده ده او موږ ولیده چې انسان د خپل نفس  

په مقابل کې هله ځان د نفيس جرب په زنځیرونو تړي، کله چې اجتامعي  

يت څخه په خپله نفيس نشوء منا کې غلطه استفاده  حس له اجتامعي واقع

وکړي. موږ په دې اوسني بحث کې غواړو، د انسان دا محسوسه او حیايت  

جنبه مطالعه کړو، یانې دا د انسان رابطه ده له نورو رسه. لومړی به موږ د  

اجتامعي علم بنیادي مشکالتو ته اشاره وکړو، بیا به د مثال په ډول د یو  

فکر نظریات د فرد او اجتامع په باره کې لنډ بیان کړو او په دې  نومیايل مت 

شان چې د فرد او اجتامع په مسأله څه نا څه رڼا واچول يش، نو په آخر  

کې به موږ د دې دواړو رابطه د دیالکتیکي قانون په اساس وسنجوو او  

 دلته به د جرب او اختیار مسأله موږ ته خپل رښتینی شکل راښکاره کړي.  
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دا یو نفيس حقیقت دی چې هر څومره یو شی او یا یوه موضوع انسان  

ته زیاته نژدې وي، هم په هغه اندازه د دې يش او د دې موضوع پېژندل  

تړلی وي، د   په شخصيت پورې جوخت  ګرانيږي. کوم يش چې زموږ 

کوم يش رسه چې موږ عادي یو، د داسې يش علمي پوهه هم له موږ رسه  

وږ ته ځان له جهان څخه نژدې دی، همدا سبب دی چې  چندان نه وي. م

انسان په جهان علمي پوهه پیدا کړای شوه او د ځان په باره کې یې علمي  

له   انسان خپل غویی د کولبې  پوهه ال تر اوسه نیمګړې ده. دومره چې 

پاره ښه پېژين، هغومره خپل ځان نه پېژين. دومره چې یو دهقان د غنمو  

هغې په طبقه بندۍ پوهيږي، هغومره د انسانانو په طبقه  اقسام پېژين او د  

بندۍ نه پوهېږي او د انسانانو په مختلفو طبقاتو او په مختلفو نژادونو یې  

نه لومړی خپل   فکر نه ريس. سقراط به ځکه خلکو ته ويل: له هر څه 

ځان وپېژنئ! رښتیا هم خپل ځان پېژندل ګران کار دی او د کایناتو او د  

وانینو پیداکول اسان دي. همدا سبب و چې انسان له ډېره پخوا  ستورو د ق

په   حوادثو  اجتامعي  او  روحي  خپلو  د  مګر  پوهېده،  علم  په  نجوم  د 

 اسايس علتونو ال تر اوسه ښه نه پوهېږي.  
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 پوهه دوه ډوله ده: یوه علمي پوهه او بله عاديت پوهه.  

غلط تسکین ورکوي.    له یو يش رسه عادت او آموخت د انسان فکر ته یو

ناقراره فکر بیده کوي او هر نوی شی او یا هره نوې موضوع چې موږ د 

خپلو عادتونو په چوکاټ کې داخل کړای شو، زموږ دا ګومان يش چې  

موږ په دغه يش یا په دغې موضوع پوه شوو او دا یوازې ګومان وي. فکر  

وهې لومړی  ځان په خپله غولوي او ځانته غلط تسکین ورکوي. د علمي پ

قدم د عاديت پوهې په مقابل کې مقاومت دی. د علمي پوهې لومړی کار 

د عاديت پوهې خام تادوونه لړزول دي، د هر څه په باره کې تعجب کول  

راویښ يش،   شان عقل  په دې  تپوس کول دي.  هر څه کې  په  او  دي 

مضطرب يش او کوښښ کوي چې د پوهې بناء نوره په عاداتو ونه کړي،  

قيل تادو ورته وکيني. علمي پوهه هغه ده چې د عقل او استدالل  بلکې ع

 په ستنو والړه وي. 

 
 

موږ احساسات لرو چې کله ګډوډ وي او کله آرام وي. موږ عواطف لرو  

الوتنه کوي. موږ   باد په شان پسته  چې کله طوفاين وي او کله د سبا د 

نظره داسې    خاطرات لرو چې کله زموږ په مخ صحنې جوړوي او زموږ له

تېرېږي لکه د اوسني ژوند واقعات او کله را څخه داسې ورک يش لکه  

لري.   نه  امکان  یې  راویستل  او  وي  لویديل  چې  کې  کوهي  ژور  په 

همدارنګه موږ په یوه معینه اجتامع کې داخل یو او له نورو خلکو رسه  

ګوزاره کوو. څوک مو دوستان دي، څوک مو دښمنان، د چا صفت کوو  

ا غیبت کوو، له چا نه ګیله کوو او چا پورې تهمتونه وایو. له بلې  او د چ 

لکه   استعاملوو؛  مفاهیم  ځینې  کې  خربو  خپلو  په  ورځ  هره  موږ  خوا 
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حقوق، مسؤلیت، خپل خپلوان، رسم او رواج، دارایي. .. موږ خرید او  

 فروش کوو، قراردادونه کوو...  

دومره نژدې دي    د روحي حوادثو په شان اجتامعي حوادث هم موږ ته

او موږ وررسه عادت شوي یو چې زموږ علمي پوهه د دې شيانو په باره 

بیا   او  هېرولو  د  خاطرې  یوې  د  پوهېږي چې  ده. څوک  کمه  ډېره  کې 

رایادولو روحي او نفيس علتونه څه دي؟ څوک پوهېږي چې اجتامع څه  

ه  شی ده؟ مسؤلیت رسم او رواج، دارایې څه اجتامعي علتونه لري؟ څرنګ

 تشکیليږي؟ څرنګه را پیداکېږي؟ او څرنګه له منځه ځي؟  

پیدا  باندې علم  په یو يش  دا دی چې هغه وخت  ناپوهۍ سبب  د دې 

کېدای يش چې د يش او د شخص په منځ کې فاصله پیدايش چې شی  

او شخص یو له بله رسه جدا يش. د پوهې اول رشط د عامل او مالوم جدا  

 والی دی.  

انسان  به يش چې  نو رامالومه  ته وګورو،  تاریخ  انسان د علم  که موږ د 

لومړی په هغو شيانو علمي پوهه پیداکړه، له کومو رسه چې انسان طبیعي  

فاصله او جدایي درلوده او له کومو شيانو رسه چې یې دا طبیعي فاصله  

خت  نه درلوده، د داسې شيانو پوهه هم ډېره وروسته راپیدا شوه او هغه و 

را پیداشوه، کله چې د انسان فکر کايف تحول او مخکې تګ کړی و او  

دا فاصله یې د عقل په زور پیدا کړای شوه. همدا سبب دی چې د انساين  

 فکر په تاریخ کې طبیعي علوم لومړی را پیدا کېږي.  

انسان لومړی د ستورو او د اسامن په باره کې په فکر بوخت شو او د نجوم  

علم یې منځ ته راووړ. د انسان او د ستورو په منځ کې طبیعي فاصله د  

دې سبب شوه چې د انسان فکر په اسانۍ او سهولت دې خوا ته متوجه  
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يش. په دې شان نور علمونه را پیدا شول: لکه فزیک، کیمیا او ډېر زر  

او  م شو  متوجه  ته  موجوداتو  ژوندیو  انسان  چې  څو  تر  الړل،  خکې 

بیولوژي راپیدا شوه. د دې علم د وروسته را پیدا کېدلو علت هم دا دی  

 چې د انسان او د ژوندیو موجوداتو په منځ کې دا طبیعي فاصله کمېږي.  

ډېر وروسته انسان ته دا فکر پیدا کېږي چې روحي او اجتامعي حادثې  

ي پوهې په چوکاټ کې راويل. دا هغه وخت دی چې د انسان  هم د علم

فکر په کايف اندازه تکامل کړی او دې اندازې ته رسېدلی دی چې انسان  

کولی يش چې په کومو موضوعاتو کې چې د يش او د شخص په منځ  

کې طبیعي فاصله نه وي، د عقل په زور فاصله او جداوالی پیدا کړي. په  

واقعات  اجتامعي  مطالعې الندې    دې شان  علمي  د  او روحي حوادث 

 راغلل. 

 
 

دا فاصله چې د انسان او طبیعت د اشياوو په منځ کې شته او موږ ته اوس  

طبیعي ښکاري، دومره هم طبیعي نه ده. د انسان او طبیعت په منځ کې  

کېږي.   پيدا  را  وروسته  ډېر  او  ورو  ورو  کې  تاریخ  په  انسان  د  جدایي 

ریخ مولود دی. د انسان له پاره ډېره زمانه په کار  فرديت او شخصيت د تا

انسان   او تکامل وکړي؛ تر څو چې  وه چې جمعیتونه او فکرونه تحول 

ځان د فرد او شخص په حیث وپېژين. یانې له یوې خوا ځان د طبیعت 

له اشياوو څخه جدا وګڼي او له بلې خوا د ځان او د اجتامع په منځ کې  

. د انسان په فکري تحول کې دا د فرديت او  فرق او جدایي ته قایل يش

دې   له  متدنونه  چې  ځکه  دی.  انقالب  لوی  یو  اکتساب  شخصيت 

انکشاف څخه پیدا شول، علمونه له دې انکشاف څخه راووتل او د نن 
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 ورځې متمدن انسان هم د دې انکشاف مولود دی.  

د  د انسان او طبیعت په منځ کې جداوالی انسان ته دا موقع ورکړه چې  

طبیعت په اشياوو فکر وکړي او علمي او عقيل پوهه پرې پیدا کړي. د  

دې فکر نتیجه د نن ورځې طبیعي علوم دي. او د انسان او اجتامع په منځ  

کې جدایي انسان ته دا الر پیدا کړه چې خپل ځان ته متوجه يش او پوه  

يش چې له ټولو لومړی په کار دی چې انسان خپل ځان وپېژين. ځکه  

که انسان خپل ځان ونه پېژين، د آسامن په ستورو باندې علم به یې چې 

څه په کار يش؟ که عامل د خپل ځان له پاره نامعلوم شی وي، نو په اشياوو  

باندې علم به څه ارزښت ولري؟ که موږ ځان ونه پېژنو نو د جهان پېژندنې  

 مانا به څه وي؟ د دې فکر نتیجه د نن ورځې انساين علوم دي.  
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فرد څه دی، اجتامع څه ده او د دوی په منځ کې څه رابطه شته؟ دا زموږ  

د دې برخې دویم سوال دی. ويل کېږي چې فرد یو جال موجود دی او  

ځانته مخصوص صفات لري او اجتامع یو مستقل واقعيت دی چې له 

فردي حقایقو رسه هېڅ تشبېه کېدای نيش، لکه اکسیژن او هیدروژن چې  

ل مخصوص کېمیاوي خواص لري او چې رسه یو ځای  رسه جدا دي، خپ

يش اوبه ترې جوړې يش چې خواص یې نه د هیدروژن له خواصو رسه  

 مشابهت لري او نه له اکسیژن رسه.  

تقریباً همدارنګه د دورکهایم فرانسوي اجتامعي عامل په عقیده افراد چې  

او   یو له بل څخه جدا وي، مستقل واقعيت لري او چې رسه یو ځای يش 

اجتامع تشکیل کړي، یو نوی واقعيت ترې جوړېږي. په دې ډول دا دوه  

واقعيتونه یانې فردي واقعيت او اجتامعي واقعيت یو له بله دومره جدا دي  

چې هر یو ځانته مستقل علم غواړي او د مطالعې له پاره مستقله الر لري.  

یولوژی  د فرد مطالعه روحيات او نفسيات کوي او د اجتامع مطالعه سوس

کوي. مقصد دا دی چې فرد او اجتامع دوه داسې واقعيتونه دي چې یو  

له بله هم جدا دي او هم نه دي. اجتامع له افرادو څخه تشکیله ده او افراد  

د اجتامع له برکته افراد دي او ځانته په فرديت قایلېدای يش. مګر د فرد  

د اجتامع وژلو ته    او اجتامع په منځ کې مبارزه هم پیدا کېږي. کله افراد 



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 

 

132 

 

مال تړي او کله اجتامع فرد تر پښو الندې کوي. دلته یوه دیالکتیکي رابطه  

را څرګندېږي، یانې د فرد او اجتامع له تناقضاتو څخه هم فردي حیات 

راوځي او هم اجتامعي. په دې تناقضاتو باندې چې کومې مهمې خربې  

ثار دي. مګر  شوي دي او عاملي شهرت لري؛ هغه د ژان ژاک روسو آ 

او   فرد  د  روسو  ګوري.  نه  نظر  په  دیالکتیک  د  ته  تناقضاتو  دې  روسو 

اجتامع په مجادله کې د فرد طرفداري کوي. او دی چې د اجتامع له پاره  

 کوم نظري تهداب ږدي، هغه هم د فردي منافعو د حفاظت له پاره دی.  

ي په  نن ورځ هر چاته مالومه ده چې روسو به ويل: »د انسان خوشبخت 

انفرادي وحيش او طبیعي ژوند کې ده«. انسان یو وخت د ځینې طبیعي  

مصیبتونو په اثر مجبور شو چې اجتامعي ژوند غوره کړي. په یو وخت  

کې زلزلو، بارانونو، بادونو، سیالبونو انساين افراد دې ته مجبور کړل چې  

ساين  له خپلو غارونو څخه راووځي، انفرادي ژوند پرېږدي او له نورو ان 

طبیعي حوادثو رسه   له  کومک  په  بل  یو  د  او  یو ځای يش  افرادو رسه 

مجادله وکړي. په دې ترتیب له فامیلونو څخه قبیلې جوړې شوې، له قبیلو  

څخه قومونه تشکیل شول، قومونه رسه غونډ شول او لوی لوی جمعیتونه 

شول. روسو وایي چې د دې مصیبتونو په مقابل کې اجتامع ډېره مفیده  

ابته شوه او رضوري شی هم و. مګر دا شی چې یو وخت مفید ؤ، اوس ث

د فردي حیات له پاره مرض دی. روسو به ويل: اجتامع اوس یوې داسې 

مرحلې ته رسېدلې ده چې غیر د فرد له خرابولو، د شخصيت د لتاړولو، د 

انساين   افراد فاسدوي،  نه لري. اجتامع  له راوړلو څخه بل کار  بدبختۍ 

منځه وړي او په ځای یې فساد او بدبختي راوړي. مګر له بلې    صفات له

او   ځنګلونو  بیا  اوس  انسان  چې  دی  ملتفت  ته  نتیجې  دې  روسو  خوا 
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له  نیوالی.  نيش  بېرته  له رسه  ژوند  پخوانی  هغه  او  تلی  نيش  ته  غارونو 

قرنونو را په دې خوا فرد په اجتامع کې دومره بد عادت اخیستی دی چې  

تامع څخه ژوند نيش کوالی. نو د افرادو د بدبختۍ عالج  اوس غیر له اج 

به څه وي؟ د روسو په فکر د اجتامع او فرد رابطه باید بل شان يش. باید  

طبیعي   فردي  قرارداد ويش چې  یو  داسې  منځ کې  په  اجتامع  او  فرد  د 

حقوق په کې حفظ يش او اجتامع د افرادو له ارادې څخه تشکیل يش  

 داخل نه وي.  او بل کوم شی په کې 

دا قرارداد باید څه رنګ وي او په څه تهداب والړ وي؟ د دې له پاره  

 «  ولیکه.  45روسو خپل مشهور کتاب »اوليس تړون 

شک نشته چې د روسو نظریات د افکارو په تاریخ کې ډېر اهمیت لري.  

مګر د روسو په دې نظریاتو باندې مهم انتقادونه شوي دي. اول دا چې  

اجتامعاتو   د  د  بلکې  دي،  نه  مصیبتونه  طبیعي  کوم  علت  تشکیلیدو  د 

ځینې   چې  لکه  ده،  پرته  کې  طبیعت  په  انسان  د  غریزه  ژوند  اجتامعي 

مچۍ، مېږيان یا نور ژوي غیر له کومې فکري ارادې څخه په ګډه ژوند  

کوي، داسې یو طبیعي متایل په انسان کې هم شته. انسان له هر څه نه  

او نه، لکه چې روسو به ويل چې انسان یو    لومړی یو اجتامعي ژوی دی 

چې   وکړ  فکر  داسې  رسه  ځانه  له  یې  وخت  یو  او  ؤ  موجود  انفرادي 

اجتامعي حیات مفید دی. له دې فکر څخه وروسته یې تصمیم ونیو چې  

په اجتامع کې داخل يش او بیا یې له نورو رسه د اجتامعي ژوند تړون  

 وکړ.  

ان کار دی. ځکه چې د افرادو په منځ  د روسو د دې نظریې ثابتول ډېر ګر 

 
45 Rousseau, contrat social. 
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کې د قرار دادونو احتیاج هله را پیدا کېږي چې فردي اختالفونه را پیدا  

يش او فردي اختالفونه هله را پیدا کېږي چې شخصيت تر یوې اندازې  

نشوء منا کړي وي. فرديت او شخصيت د اجتامع د نشوء منا مولود دی.  

اجتام  په  فکر  قرارداد  د  او  په  قرارداد  کېږي.  پیدا  را  وروسته  ډېر  کې  ع 

ابتدایي انسان کې ال دا قوت ؤ چې د خپل انفرادي ژوند په باره کې فکر  

وکړي او د اجتامعي ژوند فایدو ته ملتفت يش او بیا له نورو رسه تړون  

وکړي. له بلې خوا یو سړی د اجتامعي حیات په فایده هله پوهېدای يش  

وي. نو یو ابتدایي انسان چې هېڅ کله  چې په اجتامع کې یې ژوند کړی 

یې په اجتامع کې ژوند نه وي کړی، څه رنګ د داسې ژوند په ګټو باندې  

 پوهېدای شو.  

انسان له هر څه نه لومړی اجتامعي حیوان دی. فرديت او شخصيت ورو  

ورو د اجتامع له تحول څخه را پیدا کېږي. د فرد او اجتامع په منځ کې  

 او حرکت یوه وروستۍ مرحله ده. تناقضات د دې تحول 
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د دیالکتیکي نظریې په اساس هر شی چې متحرک وي، تحول کوي او  

یوې   له  تناقض  د  تحول څه شی دی؟  کېږي.  تناقضاتو رسه مخامخ  له 

مرحلې څخه بلې مرحلې ته تېرېدل دي او د دې حرکت قانون دیالکتیک  

دی او هر دیالکتیک همېشه درې مرحلې لري: اول د تایید مرحله، دویم  

م د ترکیب مرحله. یانې اول یو واقعيت ځان تاییدوي،  د نفي مرحله، درېی

یو   کېدو څخه  یو ځای  له  نفي  او  تایید  داسې  د  او  کوي  نفي  ځان  بیا 

ترکيبي واقعيت منځ ته راځي چې هغه د اشياوو واقعي موجودیت دی او  

 د اشياوو واقعي موجودیت حرکت او تحول دی.  

قضونه شته، فرد د اجتامع  له بلې خوا د فرد او اجتامع په منځ کې هم تنا

ضد واقع کېدای يش او اجتامع فرد له ځان څخه نفي کولی يش. په دې  

وګورو   به  اوس  موجود وي.  دیالکتیکي حرکت  باید  هم  تناقضاتو کې 

 چې دا حرکت په څه شان کېږي. 

انسان لومړی اجتامعي حیوان و. د زمانی په مرور د اقتصادي، تاریخي  

اثر   په  تحوالتو  فکري  فردي  او  خپل  کړ.  کشف  فرديت  خپل  انسان 

. مګر د تکامل  46شخصيت یې تایید کړ او له اجتامع څخه یې انکار وکړ 

 
د سقراطي انقالب مانا دا د فردي شخصيت تایید دی، د اجتامعي ذهنيت په مقابل کې. سقراط به    46

ته رابلل چې په هره مسأله کې له خپل شخيص فکر څخه کار واخيل او د هر يش حقیقت  خلک دې  

د خپل انفرادي فکر په تله کې واچوي. سقراط به دا تبلیغ کاوه چې د اجتامعي ذهنيت په حقایقو 

شک کېدای يش. په دې شان سقر اط د حقایقو د کشف له پاره یو نوی معیار پیدا کړ او هغه فردي  
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په یوه بله مرحله کې انسان له دې انکار څخه هم انکار کوي او پوهيږي  

چې فردي شخصيت غیر له اجتامع څخه امکان نه لري. په دې وسیله  

د   هغه  چې  کېږي  کشف  انسان  اجتامعي  حقیقي  او  شخصيت  فردي 

 شخصيت یو واحد واقعيت دی. 

 

  

 
کر ؤ. د حقایقو د کشف منبع فردي عقل شو، نه اجتامعي سنن او روایات.ویالی شو چې د  عقل او ف

سقراطي فکر له را پیدا کېدو رسه انسان د تاریخ په یوه نوې مرحله کې داخلېږي او هغه د فردیت او  

 شخصيت مرحله ده. 
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 د فرد او اجتامع دیالکتیک

 

 لومړۍ مرحله
 

 تایید یا د اجتامعيت مرحله

 

د ابتدایي انسان په باره کې چې کوم تحقیقات شوي دي، له هغو څخه  

فردي   خپل  پېژين،  نه  ځان  انسان  اويل  چې  کېږي  اخیستل  نتیجه  دا 

شخصيت ته متوجه نه دی او له ځان څخه بېګانه دی. له هغه څخه خپل  

په   او  په دې طبیعت کې  واقعيت کې ورک دی.  ډوله  دوه  په  تل  ځان 

یي انسان دوره هغه دوره ده چې د انسان فامیلونه د  اجتامع کې. د ابتدا

نننۍ دنیا د کوچنیو فامیلو په شان نه وو، بلکې هر فامیل یوه قبیله وه او  

هره قبیله یو قام و او افراد د مشرتکې وينې د رابطې په اساس یو له بله رسه  

جوخت تړيل وو. دا هغه مشرتک ژوند و چې فرد په کې کومه شخيص  

ه درلوده: فرد د خپلې قبیلې مال ؤ او د فرد ټول حقیقت همدا  خپلواکي ن

ؤ. د ابتدایي انسان په ژبه کې »زه« او »زما« مفاهیم نه برېښي. هر څه »موږ«  

نه لري. د هغه ذهنيت،   او »زموږ« دي. فرد ځانته کوم شخيص ذهنيت 

فکر، عادات او ناسته والړه، د هغه د قبیلې، د هغه د قام ذهنيت، عادات  

او ناسته والړه وه. فرد هغه څه وایي چې د هغه قام او قبیله یې وايي. فرد  

نیکونو یې   او  پلرونو  او  قبیله یې کوي  او  قام  هغه څه کوي چې د هغه 
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کړي وو او د هغه په قام او قبیله کې رواج لري او رښتیا هم هر څومره  

په    چې یو انساين جمعیت په ابتدایي حالت کې وي، هم په هغه اندازه

افرادو کې شخيص ذهنيت او شخيص فکر کم وي او هم په هغه اندازه  

اساس   په  رواج  او  رسم  اجتامعي  د  او  وي  قوي  ذهنيت  اجتامعي 

قضاوتونه زیات وي. د پوهې او علم مهمه منبع روایات، سنتونه او افسانې  

شخيص   د  کېږي،  اورېدل  څخه  نورو  له  چې  وي  څه  هغه  یانې  وي. 

 ټنې له پاره په کې هېڅ ځای نه وي. قضاوت او د شخيص پل

له بلې خوا انسان له طبیعت څخه نه خپل ځان جدا کولی شو، نه خپل 

جسم، نه خپل روح. کوم شخيص وحدت چې د انسان بدن زموږ په فکر  

کې لري، دا وحدت د لومړين انسان په فکر کې نه ځایېږي. موږ قایل یو  

اجسامو څخه مستقل    چې هر څوک ځانته شخيص جسم لري او له نورو

دی. د اويل انسان جسم دا وحدت نه لري. هغه خپل جسم په مختلفو  

برخو وېيش چې هره حصه یې یوه مخصوصه مانا لري. ځینې حصې د 

ښو ارواحو د استوګنې ځای دی او ځینې د بدو، ځینې برخې منفورې او  

ته په  ناپاکې ګڼل کېږي او ځینو ته په پاکۍ او تقدس قایل وي؛ مثالً رس  

 تقدس قایل وو او تناسلی اعضاوو ته به یې د نفرت په سرتګه کتل.  

د ټولو انسانانو جسمونه یو شان وو او دا تقسیمونه به یې په طبیعت کې  

هم کول. په دې ترتیب د اويل انسان بدن ټوټې ټوټې ؤ او هره ټوټه په  

  یوه خارجي واقعيت پورې تړلې وه او په دې شان انسان له خپل جسم

 څخه بېګانه و.  

د اويل انسان د روح هم دا رسنوشت و. د هغه روح هم کوم فردي وحدت  

نه درلود. د هغه په ځان کې ډېرو ارواحو استوګنه کوله او دا هغه ارواح  
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وي چې په طبیعت کې یې هم مسکن درلود. د اويل انسان او د دریابونو 

او برېښنا، کاڼو او    او سمندرونو ارواح مشرتک وي. د باد او باران، تندر 

بوټو ارواح د هغه په بدن کې ننوتلی شول. د مړو پلرونو او نیکونو ارواح  

بېرته راستنېدای شول او په هغه باندې یې حکمراين کوالی شوه. یانې 

ځینې  وو.  کې  انسانانو  نورو  په  وو  کې  طبیعت  په  چې  ارواح  هغه 

قبایل یا په جنګ    جغرافیایي او اقتصادي رشایطو تحوالت راوړل. انساين 

یا په سوله له نورو قبیلو رسه یو ځای شول. مهاجرتونه یې وکړل. انساين  

جمعیتونه پراخ شول او هغه عادات او رواجونه او فکرونه چې د طبیعت  

 په یوه محدوده سیمه او یو ه قبیله کې وو، ارزښت یې ورو ورو بایلود. 

یې ډېرېږي هم په هغه  هر څومره چې د افرادو ګڼوالی زیاتېږي او شمېر  

ته   منځ  ملکیت  کېږي. شخيص  پیدا  تقسیم  کار  د  افرادو کې  په  اندازه 

. شخيص ذهنيت قوي  47راځي، اجتامعي عمومي ذهنيت کمزوری کېږي

کېږي. په دې ډول فرد خپل فردي شخصيت کشف کوي او په دې شان  

ل  د اجتامع او فرد وحدت، د سولې او آرامۍ دوره پای ته رسېږي. فرد او 

 له طبیعت څخه ځان را جدا کوي او بیا له اجتامع څخه.  

 

 

 

  

 
47 E. Durkhtim. La division du travail social. 
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 دویمه مرحله
 

 د غالم او بادار دیالکتیک
 

 نفي یا د فردیت مرحله

 

د انسان د فردي شخصيت د تایید نتیجه د اجتامع نفي ده. انسان چې کله  

له   او  بېګانه شو  له جهان څخه  او ځان یې وپیژاند،  ته متوجه شو  ځان 

خه پردی شو. دا هغه وخت دی چې فرد په خپل ځان دومره  اجتامع څ

اخته کېږي چې غیر له خپل ځان او غیر له خپلو شخيص منافعو څخه  

بل څه نه پېژين. د خپلو شخيص فایدو له پاره هر څه تر پښو الندې کوي. 

څخه   خواهش  او  ارادې  هوس،  خپل  له  څه  هر  تلفوي  حق  نورو  د 

 قربانوي.  

انسان له یوې غالمۍ څخه راوځي او په بله غالمۍ   دا هغه مرحله ده چې

کې راګیرېږي. انسان لومړی د جمعیت غالم و. له دې غالمۍ څخه یې  

ځان راخالص کړ، مګر د خپل ځان غالم شو. لومړی ترې ځان په اجتامع  

 کې ورک و. دلته ترې ځان په خپل ځان کې ورکېږي.  

د دې مرحلې یانې د اجتامع د نفي اخرینه نتیجه خو به دا وي چې انسان  

له اجتامع څخه ووځي، بېرته ځنګلونو ته الړ يش، انفرادي ژوند رشوع  

کړي. مګر انسان پوهېږي چې دا کار نيش کوالی. ځکه چې په انفرادي  

خپل   د  نه  او  يش  راوړلی  ته  الس  او  ساتلی  منافع  خپل  نه  کې  ژوند 
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یید کوالی يش. سبب دا دی چې: انسان خپل منافع هله الس  شخصيت تا

ته راوړي چې د نورو منافع له ځان څخه قربان کړي. خپل شخصيت هله  

هله   کړي،  الندې  پښو  تر  نورو شخصيت  د  رسوي چې  ته  مرتبو  لوړو 

په   انسان  کار  دا  او  کړي.  غالمان  خپل  نور  چې  يش  کوالی  باداري 

نيش کولی. انسان له خپل شخصيت څخه    یوازېوايل او انفرادي ژوند کې

هغه وخت رايض کېږي او هغه وخت خپل ځان د فرد او شخص په حیث  

پېژين چې نور خلک د ده اهمیت ته قایل يش او دی د فرد او شخص په  

حیث وپېژين. یانې د انسان د فردي شخصيت تایید د نورو په پېژندګلوۍ  

نه وي، فرديت او شخصيت له  پورې اړه لري. که د نورو خلکو دا پېژندنه  

 منځه ځي.  

د دې مرحلې تنافض هم په دې کې دی چې انسان د نورو له شخصيت  

څخه انکار کوي. د نورو شخصيت تر پښو الندې کوي د دې له پاره چې 

خپل شخصيت وپېژين. انسان له اجتامع څخه انکار کوي، د دې له پاره  

ی چې انسان نه نور  چې له خپل فرديت څخه دفاع وکړي او حال دا د 

خلک محوء کول غواړي او نه له اجتامع څخه وتل غواړي. ځکه چې  

که نور خلک محوه کړي، نو خپل شخصيت بایيل. باید څوک خو وي  

 چې د هغه شخصيت وپېژين.  

د   وپېژين.  په حیث  د شخصيت  بل دې دی  دا غواړي چې  هر څوک 

انسانانو په منځ کې د شخصيت د تایید له پاره سخته مبارزه تل روانه ده  

 او د دې مبارزې بهرتین مثال د غالم او بادار رابطه ده.  
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د انسان یوازینی خواهش دا نه دی چې د حیواناتو په شان ځان یوازې  

په قطار کې یو شی وشمېرل يش. د    ژوندی وسايت او د طبیعي اشياوو 

انسان اسايس خواهش دا دی چې د داسې شخصيت په حیث وپېژندل  

يش، کوم چې په ځان شعور لري. د کوم مرتبه چې له خالص حیواين  

واقعيت څخه جګه وي. مګر دا د خپل ځان پېژندنه په نورو د دې ایجاب  

ې شخصيتونو په حیث وپیژنو،  کوي چې موږ هم په خپل وار نور د داس

کوم چې په ځان شعور لري. هابز به ويل: »انسانان د یو بل له پاره لېوان  

دي«. د دې مانا دا نه ده چې انسانان د حیواناتو په شان د خپل ژوند د  

ساتلو له پاره د خپلو خالصو حیايت او عضوي منافعو له  پاره یو له بل رسه  

م  انسان  د  دي.  کې  مجادله  د  په  بلکې  ده،  نه  پاره  له  ژوند  د  جادله 

پېژندګلوۍ له پاره ده. د داسې پېژندګلوۍ له پاره چې هم نورو ته ثابته  

کړای يش او هم ځانته ثابته کړي چې انسان داسې یو مستقل شخصيت  

 دی چې په ځان شعور لري.  

کې   خطر  په  ژوند  چې  سايت  آزادي  خپله  هله  انسان  وایي:  هېګل 

اين دنیا رشوع هم له دې خطره رسه ده. یانې انساين  او د انس  48واچوي

دنیا له حیواين دنیا څخه هله جالکېږي چې انسان د ژوند له غالمۍ څخه  

هم ځان آزاد کړای يش او د خپلې هستۍ له اسايس رشط څخه چې ژوند  

دی، هم وکړای يش چې تېر يش. په دې مرحله کې د شخصيت د تایید  

 او غیر مساوات را پیدا کېږي او د غالمۍ او  په مجادله کې یوه بې توازين 

بادارۍ شکلونه ترې راوځي. هغه وخت چې انسان خپل ژوند په خطر  

کې واچوي، نو یوه مهمه تجربه کوي: دی پوهېږي چې د ده د هستۍ له  

 
48 Hegal. Phenomenologie. T. I, P. 159 
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مهم   او  اسايس  دواړه  لرل؛  شعور  ځان  په  دویم  او  کول  ژوند  اول  پاره 

اړه مراحل یانې اول ژوند کول او دویم  رکنونه دي او هم له دې ځایه دا دو 

ترې   شعور  ډوله  دوه  او  کېږي  جدا  رسه  بله  له  یو  لرل،  شعور  ځان  په 

 جوړېږي.  

یو له دې شعورونو څخه ځان له حیواين ژوند څخه جګوي. له مرګ رسه  

مقابله کوي او نه بیرېږي چې خپله ماده له السه ورکړي او ظاهراً د ژوند  

آزاد ځان  اریستوکرايت له غالمۍ څخه  او  دی  شکل  بادارۍ  د  دا  وي. 

شعور دی. دویم شکل یې هغه دی چې د خپل ځان له شعور څخه ژوند  

ته ترجیح ورکوي او د ژوند غالمي قبلوي. یانې د ژوند په قبلولو غالمي  

له   یانې  ماتې کړې،  یې  کې  په جنګ  دا هغه غالم دی چې  انتخابوي. 

کړی دی. فاتح بادار ده ته    مرګ څخه یې ډډه کړې او اسارت یې قبول

ژوند بښي او دی سايت. مګر نه د یو شعور او مستقل شخصيت په حیث،  

بادار د یو مستقل شعور په حیث پېژين،   بلکې د یو يش په حیث. دی 

 مګر بادار دی په دې حیث نه پېژين.  

څرنګه چې د انساين افرادو له مجادلې څخه باداري او غالمي راوځي،  

ه دیالکتیکي جریان د معکوسېدو له سببه غالم آزادېږي.  همدارنګه د یو 

کې   الس  په  غالم  کش  زحمت  د  تسلط  او  اقتدار  باالخره  چې  ځکه 

پرېوځي. د هېګل »د روح فلسفې« دا برخه چې د بادار او غالم دیالکتیک  

په باره کې ده، ډېر زیات شهرت لري، مختلف آثار او تبرصې پرې لیکل 

مخترص او ساده شکل په دې الندې ډول  شوې دي. د دې دیالکتیک  

 دی:  

د بادار باداري د غالم په پېژندګلوۍ کې ده. یا په بل عبارت بادار ځکه  
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بادار دی چې غالم دی د بادار په حیث پېژين. د بادار استقالل د غالم په 

موجودیت پورې تړلی دی. یانې دا یو نسبتي استقالل دی. له بلې خوا 

واقع له  جهان  د  دا  بادار  بلکې  لري،  نه  ډول متاس  مستقیم  په  يت رسه 

متاس غیر مستقیم او د غالم په وسیله دی. بادار په مستقیم ډول له غالم  

رسه په رابطه کې دی او په غیر مستقیم ډول د غالم په ذریعه د اشياوو له  

په   غالم  وکړه،  اشاره  ورته  مو  چې  څرنګه  دې  پر  رسبېره  واقعيت رسه. 

غالم نه دی، بلکې د ژوند غالم دی، ځکه چې ده د  حقیقت کې د بادار  

بادار په مقابل کې شکست کړی، د آزادۍ له مرګ څخه یې ډډه کړې  

او د اسارت ژوند ته یې غاړه اېښودې ده. د غالم هستي په ژوند کې ده.  

لهذا دی مستقل نه دی. د ده استقالل د ده له هستۍ څخه بهر دی. د ده  

برعکس بادار خپله برتري د ژوند په مقابل    په شعور او فکر کې نه دی.

کې ثابته کړې. ژوند ته یې د یوې عارضې او حادثې په سرتګه کتيل او  

ترې تېر شوی دی. هم له دې سببه ده په غالم تسلط پیدا کړ. همدا شان  

د دې   بادار  وسیله.  په  د غالم  مګر  لري،  رابطه  اشياوو رسه هم  له  بادار 

ترې  يش،  کولی  نفي  خپل   اشياوو  شان  دې  په  او  يش  کولی  استفاده 

د جهان   کې  مقابل  په  آرزوګانو  او  هیلو  د  بادار  د  تاییدوي.  شخصيت 

واقعيت کوم مقاومت نه لري. برعکس غالم د آرزوګانو په مقابل کې د  

واقعيت له دې مقاومت څخه بل څه نه پېژين او د غالم خواهشات همېشه  

نو ځکه دی شيان اماده کوي    د واقعي جهان له مقاومت رسه مخامخ دي.

او کار پرې کوي، د دې له پاره چې بادار ترې استفاده وکړي او لذت  

ترې واخيل. یانې نفي یې کړي. بادار هغه واقعيت استهالکوي کوم چې  

غالم په زیار او کار تیار کړی دی. د بادار له پاره ارزښت په دې نفي کې  
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پاره ارزښت په تولیداتو    دی چې خپل ځان په کې تاییدوي. د غالم له

کې دی. یانې د جهان په تغییرولو او تبدیلولو کې دی. د باداري حقیقت  

په خپله په بادارۍ کې نه دی، بلکې د غالمۍ په موجودیت کې دی. یانې  

په یو فرعي او بې اهمیته شعور کې دی او همدا فرعي او بې اهمیته شعور  

کې حقیقي آزادي منځ ته  دی چې د خپل انکشاف او تکامل په سلسله  

راويل. دا د حقیقي آزادۍ منځ ته راتلل د غالمۍ په وسیله په درې مرحلو  

 کې کېږي: لومړی بیره )ډار(، دویم اطاعت او درېیم کار.  

په لومړۍ مرحله کې داسې ښکاري چې د غالم هستي د ده له شعور څخه  

وب دی. غالم بهر واقع ده. دی د ژوند بندي دی او په حیواين ژوند کې ډ

باداري د خپل حقیقت په حیث ګڼي، مګر داسې یو حقیقت چې د ده  

په شعور او هستۍ کې دننه پروت نه دی، بلکې بهر ترې واقع دی. مګر  

په عین حال کې دا حقیقت په ده کې هم پروت دی. ځکه چې غالم له  

وېرې رسه اشنا شوی دی او له هغه مطلق بادار څخه چې د مرګ په نامه  

ېږي، بېرېدلی دی او هر هغه څه چې د ده په هستۍ کې ثابت وو، له  یاد

کې   ژوند  حیواين  په  شعور  او  هستي  غالم  د  دي.  شوي  مرتلزل  تهدابه 

ډوب وو. دا ژور اضطراب د مرګ په مقابل کې غالم له حیواين خوب  

څخه را ویښوي او د دې ژور اضطراب په وسیله د حیواين ژوند مراحل 

المۍ شعور اضطراب حس کړی دی. مګر نه د یو  منحل کېږي او د غ

معین يش په مقابل کې، نه د یوې ټاکلې لحظې په مرور کې، بلکې دا  

اضطراب د ده د هستۍ د کلیت او متامیت په مورد کې و. ځکه له هغه  

 . 49مطلق بادار څخه بېرېدلی دی، کوم ته چې مرګ وایي« 

 
 . ۱۶۴د هیګل د مخه ذکر شوی اثر. ص  49
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که چې په جزییاتو  انساين شعور د دې اضطراب په وسیله تشکیلېږي ځ

ثابتو   مختلفو  په  ژوند  د  کېدل  محوء  او  ډوبېدل  شعور  د  تړون،  پورې 

اشکالو کې هم د دې اضطراب په وسیله له منځه ځي او انسان د خپلې  

هستۍ په کلیت او متامیت شعور پیداکوي. دا ډول کلیت او متامیت په  

وند کې عضوي دنیا کې نشته. هیګل وایي: »په خالص ژوند کې په هغه ژ 

د   لري«. د طبیعت  نه  په حیث وجود  نېستۍ  د  نېستي  نه وي،  چې فکر 

اشياوو لپاره نېستي د نېستۍ په حیث نشته؛ نېستي هله نېستي ده چې شعور  

 او فکر پرې پیدا يش.  

نه دی،   انحالل  مادیت  او  دا د هستۍ  یوازې  بلې خوا د غالم شعور  له 

اتصال له اشياوو رسه په  بلکې په عین حال کې دا شعور خپل الحاق او  

په   بادار د اطاعت په سلسله کې  انفرادي  یو  او د  له منځه وړي  تدریج 

له طبیعي موجودیت څخه جال   او ځان  قایموي  یو ډسپلین  خپل ځان 

 کوي. 

مګر د دې له پاره چې د غالم فکر حقیقي استقالل ته ورسېږي، یوازې  

زیار دی چې غالمي په    بېره او اطاعت کايف نه دي. په رښتیا رسه کار او

تسکین   خواهشات  ټول  خپل  چې  کوالی يش  بادار  تبدیلوي.  باداري 

کړي، د خپل لذت اخیستلو او استفاده کولو په وسیله د اشياوو کامله نفي  

وکړي. مګر غالم د اشياوو او هستۍ له مقاومت او استقالل رسه مخامخ  

ت اشياوو ته تغییر  کېده. او غیر له دې یې بل چاره نه درلوده چې د طبیع

ورکړي او د انساين خواهشاتو له پاره یې برابر کړي. د دې عمل په وسیله  

ایجادوي،   له یوې خوا خپل ځان  او فرعي ښکاري، غالم  چې ظاهري 

مګر له بلې خوا د فکر او شعور مهر او صورت په هستۍ او جهان لګوي.  
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کې مومي، که  په دې شان هغه څه چې غالم په خپلو آثارو او تولیداتو  

هغه د ده خپل موجودیت او شخصيت دی. د بادار د استفادې نتیجه د  

ثباته حالت دی. د غالم د  بې  او  تېرېدونکی  یو  اشياوو استهالک دی، 

زیار او کار نتیجه د داسې یوې مستقلې او دوام دارې هستۍ متاشا ده  

پ له  په وسیله، دا د خپل ځان  کار  اره  چې هغه د ده خپله هستي ده، د 

  ( د  etre pour soiموجودیت  خارجيږي  ځانه  له  هستي  شعوري  یا   )

 اسمرتار او دوام عنرص ته تېرېږي. 

تر څو چې فکر له دې درېیو مرحلو؛ یانې بېرې، اطاعت او کار څخه تېر  

نه يش، حقیقي اختیار منځ ته نه راځي. تر څو چې د هغې اسايس بېرې  

او بنیادي اضطراب رسه اشنایي نه وي پیدا شوي، تر څو چې د کار په  

وسیله په جهان کې تحول نه وي راوستل شوی، نو یوازې له اطاعت څخه  

ل او نافرماين به یو بې فکره لجاجت او بې سنجشه خود رسي  رس غړو 

ټول  شعور  طبیعي  د  څو چې  »تر  وایي:  هېګل  اختیار.  حقیقی  نه  وي، 

متزلزل   وي  نه  وسیله[  په  اضطراب  د  کې  مقابل  په  مرګ  ]د  محتویات 

او   وي  برخه  یوه  موجودیت  مشخص  طبیعي  د  به  شعور  دا  نو  شوي، 

ي. دا یوه داسې  آزادي ده چې د  حقیقي مانا به یې خالص لجاجت و 

 غالمۍ په چوکاټ کې محصوره پاتې کېږي«. 

د کار په وسیله طبیعي دنیا پر یوه انساين دنیا بدلېږي، انسان طبیعت ته د  

خپل فکر په اساس شکل او صورت ورکوي. په دې شان د انسان فکر 

په هستۍ کې ځای   کایناتو  د  افاقي ډول  په  ده،  انفيس حادثه  یوه  چې 

او   شعور  ده  د  کوي.  استهالک  او  نفي  اشياوو  د  یوازې  بادار  نیيس. 

شخيص تایید یوه تېرېدونکې بې ثباته او نفيس حادثه ده. غالم د کار په  
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وسیله په جهان کې تحول راويل، حاالت او تخنیکي وسایل برابروي، له  

طبیعت رسه مجادله کوي او د دې مجادلې په نتیجه کې په طبیعت باندې  

په    تسلط  فرمانروایي  او  تسلط  حقیقي  انسان  د  شان  دې  په  کوي.  پیدا 

طبیعت چې انساين حقیقي اختیار دی، د زحمت کښ غالم په وسیله منځ  

 ته راځي. 

 

  



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 

 

150 

 

 

 درېیمه مرحله
 

 د فردي، اجتامعي شخصیت مرحله ترکیب یا

 

انساين تحول له ټيټو مرحلو څخه د جګو مرحلو خوا ته روان دی. انسان  

له یوې بې فکره، بې شعوره، بې ارادې اجتامعي حیوان مرحلې څخه د  

ته   مرحلې  فکر  شخيص  او  ارادې  شخيص  د  شخصيت،  او  فردیت 

راورسید. لومړی په جهان کې محوء وو او له ځانه بېګانه وو. بیا په ځان  

له جهان څخه بیګانه شو. لومړی مرحله د دې وروستۍ  کې محوء شو او  

مرحلې نفي ده، دا وروستۍ مرحله له هغې لومړنۍ څخه راوځي. تر څو  

چې انسان هغه جګې مرحلې ته را ورسېږي، په کومه کې چې رښتیا ځان  

وپېژين او حقیقي انساين فرد منځ ته رايش. یانی نه له ځانه بېګانه وي او  

د یو کامل انسان يش. په دې مرحله کې فرد ځان ځکه  نه له جهانه. نو فر 

پېژين چې نور پېژنی. په خپله ځان ته په شخصيت قایل دی، ځکه چې  

نورو ته په شخصيت قایل دی. خپل شخيص منافع سايت، ځکه چې د  

نورو منافع په نظر کې نیيس. په خپله د فکر خاوند دی، ځکه چې نور د  

ات او هوسونه لري، ځکه چې نور هم  فکر خاوندان دي. په خپله خواهش 

خواهشات او هوسونه لري. په خپله آزاد دی، ځکه چې نور آزاد دي او  

 غالمان نشته.  

کومه آزادي چې د نورو په غالمۍ چلېږي، داسې آزادي د خپل ځان  

دې   په  لري  احتیاج  ته  غالمۍ  آزادي  داسې  چې  ځکه  کېږي.  غالمه 
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يش داسې آزادي هم له منځه ځي.  غالمۍ پورې تړلې ده. که غالمي الړه  

بادار په منځ کې کوم یو چې   او  به ويل چې: » د غالم  نو ځکه هېګل 

رښتیا غالم دی، هغه په خپله بادار دی. بادار دې د غالم غالم يش. ځکه  

چې د هغه باداري غیر له غالمۍ څخه نه کېږي. د هغه باداري د غالم په  

ار وجود ته هېڅ احتیاج نه لري  وجود پورې تړلې ده. برعکس غالم د باد 

ځکه چې دی خپلې غالمۍ ته احتیاج نه لري، یانې د خپلې غالمۍ غالم 

نه دی او بادار د خپلې بادارۍ غالم دی یانې د بادار آزادي د خپل ځان  

غالمه ده او دا حقیقي انساين آزادي نه ده، متناقضه آزادي ده«. په دې  

وخت منځ ته راځي چې آزادي    دیالکتیکي تحول کې حقیقي انسان هغه

اجتامعي شخصيت   فردي شخصيت  آزاده يش چې  تناقضاتو څخه  له 

يش او اجتامع په فرد کې ننوځي چې زه د نورو شم او نور زما يش، چې  

زه خپل منافع له نورو څخه قربان کړم او نور خلک خپل منافع له ما څخه  

پاره وقف ک له  ړم او نور خپله  قربان کړي، چې زه خپله آزادي د نورو 

آزادي زما له پاره وقف کړي. که د جامعې ټول افراد دا کار وکړي، نه به  

زما منافع تلف يش او نه به د نورو، نه به زما آزادي وقف يش او نه به د  

 نورو، نه به زه غالم یم نه به نور او نه به زه بادار یم او نه به نور.
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 نتیجه 

 

مجبور   مطلق  نه  مختار.  انسان  مطلق  نه  دی 

انسان  مجبور  کې  جریان  په  زمانې  د  بلکې 

اختیار  راوځي.  جربه  له  اختیار  مختارېږي. 

په   یې  انسان  چې  دی  قدرت  یو  داسې 

او د دې قدرت   توګه ترالسه کوي  تدریجي 

انسان  د  دی.  شعور  او  پوهه  وسیله  بنیادي 

اختیار په هغه علمي او تخنیکي پوهه کې دی  

 ندې پیدا کېږي. کومه چې په جرب با
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میتافزیکي فیلسوف د جرب او اختیار د مسألې د حل الر نيش پیدا کوالی.  

په   روابط  او  مشخصات  ټول  واقعيت  دې  د  او  واقعيت  انسان  د  دی 

محسوس ډول په نظر کې نه نیيس ځکه چې دی په خپله له دې محسوس  

واقعيت څخه ځان مجردوي، د خالصو افکارو په آسامنونو کې ځان واقع  

ځایه په انسان فکر کوي او داسې یو فکر طبعاً خپل ټول  کوي او له هغه  

انساين واقعيتونه بایيل. دا فیلسوف چې په کوم فکر او عقل خربې کوي،  

دا د کوم محسوس انساين فرد فکر او عقل نه دی، بلکې یو مطلق فکر  

کوم  د  دا  کوي  فکر  اختیار  او  جرب  په  چې  فیلسوف  دا  دی.  عقل  او 

انسان   او واقعي  اختیار  محسوس  او  بلکې د جرب  نه دی،  او اختیار  جرب 

مطلقه او مجرده مفکوره په نظر کې نیيس او په دې ټولو مجردو او وچو  

مفکورو کې چه کوم شی له منځه ځي او منل کېږي، هغه د دې افکارو  

اسايس او اصيل موضوع ده او دا موضوع په خپله انسان دی؛ هغه انسان  

موجودی واقعي  او  محسوس  یو  او  چې  جهان  محسوس  یو  په  لري،  ت 

ماحول کې واقع دی، هغه انسان چې تاریخ لري، فکر لري، تخیالت لري،  

عشق لري، نفرت لري، امیدونه او نا امیدي لري، ظلم لري، یا ظلم پرې  

کېږي. ... د مطلقیت فیلسوف فکر د دې متحول جهان په حوادثو نيش  

يش موندی. ځکه چې  پوهېدای او په واقعي دنیا کې یې د حل الرې ن 

دی په مطلقو حقایقو پسې ګرځي، په تحول کې سکون او اسقرار لټوي  

او کوم څه چې متحول او تغییر کوونکي وي، هغه ورته هېڅ حقیقت نه  

ښکاري. نو ځکه دا ډول فکر د حوادثو له جهان څخه ناامیده کېږي او  

نعکاس په  د واقعي جهان د محسوسو مجادلو او مبارزو او واقعي مسایلو ا

 میتافزیکي ساحه کې ويني او هلته یې د حل الرې لټوي. 
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موږ برعکس د دې نکتې ثابتول غوښتل چې حقیقت په تحول او نسبیت  

تغییر   او  مطلق  یو  حقیقت  انساين  کې  زمانه  په  مطلقیت  د  او  دی  کې 

 ناپذیره حقیقت نه دی بلکې یو تاریخي او کېدونکی حقیقت دی.  

 
 

حقایقو د پوهیدو له پاره د تاریخ او تاریخیت مفهوم په نننۍ  د انساين  

فلسفه کې یو اسايس مفهوم دی. انساين واقعات د سکون او استقرار په  

حالت کې نه دي بلکې د دې واقعیت اوسنی حالت د زمانې مولود دی،  

پاره په   له  نتیجه ده. د هرې حادثې د پوهېدو  تېرو حوادثو  د یو سلسله 

و د انساين حوادثو له پاره مخصوصا  د زمانې بُعد په نظر  عمومي ډول ا 

کې نیول واجبي دي. یوازې د تاریخ او تاریخیت بُعد موږ ته دا ښودای  

يش چې څرنګه مجبور انسان مختارېږي. که موږ دا بُعد په نظر کې ونه  

نیسو او د جرب او اختیار مفاهیم له زمانې څخه بهر په یوه مطلقه ساحه کې  

ړو نو بیا به غیر له دې څخه بله چاره نه وي چې ووایو: انسان یا  واقع ک

مجبور دی یا مختار. که مجبور وي، هېڅکله مختار کېدای نه يش او که  

مختار وي، هېڅکه د کوم جربي قانون الندې راتلی نه يش. دا د جرب او  

اختیار د مسألې هغه میتافزیکي شکل دی چې قرنونه پرې بحث شوی 

ره ورته نه ده موندل شوې، موږ چې اوس پکې د تاریخ او  دی او حل ال 

تاریخیت بُعد داخل کړ نو په مفاهیمو کې حرکت را پیدا شو او د جرب او  

اختیار مسألې خپله د حل الر په خپله راوښوده. د زمانې له برکته په کې  

انساين   د  اختیار  او  کې جرب  سیر  په  تاریخ  د  او  راغی  تأخیر  او  تقدیم 

 د تکامل دوه مرحلې شوې. واقعیت  
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له بلې خوا د انسان کومې محسوسې او واقعي درې جنبې چې موږ مطالعه  

د   ده.  پوهه  اسايس عنرص  د مختارېدو  انسان  د  معلومه شوه چې  کړې، 

 انسان اختیار په هغه پوهه کې دی، کومه چې په جرب باندې پیداکېږي.  

م خیايل او تصوري استقالل  مثالً د طبیعت په مقابل کې انساين اختیار کو 

نه دی، بلکې د طبیعت د قوانینو په هغه پوهه کې دی د کومې په وسیله  

چې انسان له دې قوانینو څخه د ټاکلو هدفونو له پاره میتودي او علمي  

کار اخيل. کله چې انسان د لومړي کرت له پاره اور کشف کړ نو یو لوی  

عنرص یې تر فرمان الندې قدرت یې الس ته ورغی او د طبیعت یو مهم  

شو. همداشان د بخار، برق او اتوم کشف د انسان د تدریجي مختارېدو  

 په الره کې لوی لوی قدمونه دي.  

د خپل نفس په مقابل کې هم د انسان د مختارېدو وسیله پوهه او شعور  

دی. دا اختیار هم په نفيس حوادثو کې د هوا او هوس استقالل نه دی، د  

ستقالل برعکس په نفيس جرب داللت کوي او له مختارې  هوا او هوس ا 

پوهه   نتایجو  او  عواقبو  ټولو  په  عمل  د  چې  دی  دا  مراد  څخه  ارادې 

موجوده وي او د دې پوهې په اساس تصمیم ونیول يش او عمل اجراء  

پوهۍ  يش. آزاد قضاوت هغه تردد او بې عزمۍ ته نه ويل کېږي چې د نا

متناقضو امکانونو کې یو بې دلیله انتخاب    ًً له کبله په مختلفو او ظاهرا

کوي، داسې یو تصمیم په بې اختیارۍ داللت کوي. ځکه چې دلته د هوا  

د   باید  او دا قدرت هغه څه دی چې  او هوس مستبدانه قدرت چلېږي 

 انسان تر فرمان الندې وي.  

موږ ته معلومه شوه چې د هوا او هوس غالمي کومه داسې جربي غالمي  

د یو میتافزیکي رسنوشت په وسیله ټاکل شوې وي، بلکې د  نه ده چې  
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فرد له خپله السه ده. ظاملان، خود پرستان، حسودان، کینه ګران، په خپل 

الس د خپل نفس غالمان شوي دي او ځانونه یې په خپله د نفيس جرب  

په زنځیرونو ټړيل دي. په نفيس حوادثو کې اختیار په دوه شکله موجود 

 دی. 

، د هر خوی او د عادت منبع او مبداء په هغه مختار او انتخايب  د هر کرکټر

پاره یو هدف   له  په وسیله چې فرد د خپل ژوند  قدرت کې ده، د کوم 

ټاکي. کېدای يش چې دا هدف یو کېدونکی او انساين هدف وي او فرد 

د هغه له برکته خپلو ټولو روحي امکاناتو ته انکشاف ورکړي. یو قوي  

مختار  او  ژوند  شخصيت  د  دا  وکړي.کېدای يش چې  منا  نشوء  اراده  ه 

هدف ناممکن، خیايل او غیر انساين هدف وي، نو روحي مرضونه ترې  

راوالړېږي او نفيس جرب ترې پیداکېږي، ځکه چې هغه لومړنی انتخاب  

په تدریج له فرد څخه هېر يش او په تحت الشعور کې ځای ونیيس او بیا  

ستبدو متایالتو په شکل په فرد حکمراين  له هغه ځایه د هوا او هوس د م

 کوي.

د اختیار نفيس دویم شکل د پوهې او شعور په استعداد کې دی چې پټ  

او ښکاره په ژوندي شکل په هر انسان کې پروت دی. له دې استعداد  

او  پاره داسې یو کرکټر  له  او چا د ځان  استفاده کوي  څخه څوک ښه 

تعداد څخه صحیحه استفاده  خوی غوره کړي وي چې له دې شعوري اس 

ناممکنوي. دا هغه روحي مریضان دي چې یوازې د طبیب په کومک  

کوالی يش خپل له السه تللی شعور السته راويل.کله چې دا شعور پیدا  

يش او فرد پوه يش چې د ده په تحت الشعور کې څه مستبد متایالت په  

نکی او غیر  زد او خورد کې دي او په ده حکمراين کوي او څه نه کېدو 
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انساين هدف یې د خپل ژوند له پاره غوره کړی دی، که دا پوهه حقیقي،  

مکمله او رڼه وي، نو تجر به راښیي چې داسې پوهه فوري او موثره عميل  

الشعوري  تحت  دا  دي.  شکېدل  زنځیرونو  د  د جرب  هغه  او  لري  نتیجه 

نف د  وسیله  په  پوهې  د دې  ماتېدل دي.  افسون  او  د سحر  س  متایالت 

ترې   انسان  مختار  او  پرېوځي  الس  په  شعور  او  ارادې  د  فر  د  واګي 

 جوړېږي.  

په اجتامعي ساحه کې انساين شعور له خپل ځان رسه تصادم کوي او د  

غالمۍ او بادارۍ دوه شکله ترې جوړېږي. دا اشکال د انسان د حقیقي  

  شعور د تشکیلېدو په الر کې واجبي مراحل دي. انسان هله د حیواين او 

طبیعي ژوند له خوب څخه را ويښېږي او هله د خپلې هستۍ په کلیت او  

متامیت شعور پیداکوي، کوم وخت چې د مرګ په مقابل کې ولړزېږي  

او د نېستۍ له ژور اضطراب رسه مخامخ يش. په طبیعت کې نېستي، د  

نېستۍ په حیث هېڅ وجود نه لري، لکه چې سارتر وایي: »جهان ته نېستي  

راځي، ځکه نېستي هغه نېستي ده چې شعور پرې پیدا يش.    له شعور رسه 

وررسه   مفکوره  نېستۍ  او  زمانې  د  کوي،  ژوند  کې  مطلقیت  په  حیوان 

 نشته«.  

مګر د حقیقي شعور د تشکیلېدو له پاره دا اضطراب هم کايف نه دی تر  

څو چې په اطاعت کې په ځای ډسپلین او قواعد قایم نيش، تر څو چې  

ه وسیله په جهان کې تغییر او تحول رانه وستل يش او د  د کار او زیار پ 

نه   آزادۍ  په  غالمي  لګول يش؛  ونه  مخ  په  هستۍ  د  مهر  فکر  انساين 

 بدلېږي او حقیقي اختیار منځ ته نه راځي.  

دلته موږ وينو چې د انسان درې درې مخصوصې جنبې چې د دې رسالې  
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یو عمومي ترکیب درې برخې دي. یو له بل رسه رابطه پیدا کوي او په  

کې یو له بل رسه یو ځای کېږي. کوم عامل چې انسان د طبیعت په مقابل  

کې مختاروي هم د دې عامل په وسیله انسان په خپل ځان شعور پیدا  

کوي او انسان د بل انسان په مقابل کې آزادوي. په طبیعي قوانینو باندې  

له اجتامعي    پوهه او تسط هم انسان له طبیعي جرب څخه آزادوي او هم

جرب څخه او په دې دواړو جنبو کې روحي عنرص مشرتک دی؛ له دواړو  

خواوو رسه متقابله رابطه لري، طبیعي جرب په نفس کې انعکاس کوي او  

نفيس جرب په طبیعت کې منعکس کېږې. کله چې د نفس اختیار د فرد  

په الس کې وي نو پوهېږي چې له طبیعي جرب څخه څرنګه استفاده ويش  

ې د انسان د مختارېدو عامل يش. همدارنګه که د اجتامعي حس د  چ

انسان په روحي نشوء منا کې اسايس عنرص نه وي، نو روحي امراض ترې  

پیدا کېږي. یانې نفيس جرب ترې جوړېږي. هم د دې اجتامعي حس د  

استفاده   څخه  امکاناتو  روحي  ټولو  خپلو  له  فرد  وسیله  په  تاثیر  مثبت 

ي انساين استعدادونه منځته راوستالی يش او اختیار  کوالی يش او حقیق 

ځان   خپل  په  دی.  کې  انکشاف  په  استعدادونو  حقیقي  د  انسان  د  هم 

رښتینی شعور هغه دی چې پر اجتامع پیدا يش او د اجتامع رښتینی شعور 

په   او طبیعت  انسان  تایید په کې وي. د  انسان شخيص  هغه دی چې د 

ور پیدا کوي، په طبیعت باندې تسلط په  مجادله کې فرد په خپل ځان شع 

نفس کې ډسپلین قایموي او په نفس باندې حاکمیت، په طبیعت باندې  

 د فرمانروایۍ الرې پرانیزي. 
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 ضامیم 

 

د   مفکورې،  فلسفي  څو  ساینس  اوسني  د 

اخالقو فلسفه، د سیاست فلسفه، د اوسني علم 

انکشافونه،   مهم  ځینې  اصطالحات، النفس 

 اعالم او مأخذ. 
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۱ 
 

 مفکورې د اوسني ساینس څو فلسفي

 

له   زمانې  هغې  د  فلسفه  زمانې  هرې  د  راوځي.  څخه  ساینس  له  فلسفه 

علمي سویې رسه جوخته تړلې ده. فلسفه  د ابدي او تغییر ناپذیرو حقایقو  

یوه داسې مجموعه نه ده، په کومه چې د زمانې تحول هېڅ تاثیر نه يش  

 ی.  اچول

د خپل تاریخ په هره مرحله کې انسان هڅه کړې ده چې خپلې راز راز  

څخه   دې  له  او  واچوي  کې  قالب  په  مفکورې  واحدې  یوې  د  پوهې 

فلسفي مختلف سیستمونه راوتيل دي. فلسفي نظامونه یو د بل له پاسه او  

دې   د  فکر  تجربې  بې  او  خربه  بې  دي؟  شوي  جوړ  ضد  پر  بل  د  یو 

تضاد او تناقض په مقابل کې حیران پاتې يش او نه پوهېږي  سیستمونو د  

چې حقیقت په کوم کې دی. د طبیعي فکر او فلسفي فکر په منځ کې  

 فرق همدا دی. 

طبیعي فکر له خپل حرکت او تحول څخه بې خرب او بېګانه دی او که  

چېرې یې خپل تحول ته پام يش نو له یو ژور تشویش او اضطراب رسه  

 مخامخ کېږي.  

د فلسفي فکر په نظر حقیقت په تحول کې دی، په حرکت کې دی. د  
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له   ساینس  د  هغه عرص  د  دنیاګانې  خیايل  او  تصوري  فلسفي  افالطون 

په فلسفه کې چې    (Descartes)ابتدایي حالت رسه رابطه لري. د دکارت  

کوم پوخوالی او استحکام پروت دی، هغه د مثبتو علومو او ریاضیاتو د  

اس  په  له دورې  انکشاف  رنسانس  د  بناء چې  په  اس دی، د هغو علومو 

نننۍ فلسفې   څخه یې را په دې خوا لوی لوی ګامونه اخیستي وو او د 

اهمیت او تازه ګي هم په دې کې ده چې فلسفه د اوسني عرص د اتومي،  

 فزیکي، بیولوژیکي او نورو علومو له مهمو اکتشافاتو رسه تړلې ده.  

ر فلسفي فکرونه جاري دي. پروفیسور باشالر  په اوسني ساینس باندې ډې

یو له هغو معارصو فالسفه وو څخه دی چې د ساینس په فلسفي اهمیت 

 باندې غور کوي.  

د اوسني    50پروفیسور باشالر په خپل »علمي نوې روحیه« نومي کتاب کې

 ساینيس اکتشافاتو او تحقیقاتو فلسفي مانا رابايس. 

 

  

 
50 Gaston BAHELARD “Le nourel esprit scientifique, P.U.F. 1958.” 
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د خپل کتاب په مقدمه کې باشالر د ساینس د فلسفې اسايس پېچلتیا ته  

اشاره کوي او هغه دا ده چې د ساینس فلسفه نه يش کولی چې د نظري  

فلسفې په شان د خالصو افکارو په دنیاکې پاتې يش. دا فلسفه مجبوره ده  

چې تل له خپلو اساسونو څخه  راکوزه يش، په عميل، تجريب او تطبیقي  

ا کې ننوځي. »دا فلسفه که تجربه کوي، باید تفکر وکړي او که تفکر  دنی

جدا   نه  رسه  بله  له  یو  ساحې  دواړه  دلته  وکړي«.  تجربه  باید  کوي، 

کېدونکې دي، ځکه چې تجربه او تطبیق هغه ساحه ده په کومه کې چې  

عقل خپل ثبوت پیدا کوي او واقعيت مومي. علمي تجربه د عقل له پاره  

 ید دی.  یو مثبت تای

رښتیا هم لکه چې باشالر وایي: که د جهان د واقعيت په مقابل کې موږ  

یوازې د خپل ځان او د خپلو عواطفو او احساساتو په دام کې ګیر وای  

به   او جهان  پوهه درلودائ  یو شاعرانه  یوازې  له جهان څخه  به  موږ  نو 

  یوازې زموږ خیايل تجسم وای. برعکس که موږ په اجتامع کې محدود 

په   کې،  شيانو  مفیدو  په  کې،  عمومياتو  په  پوهه  خپله  به  موږ  نو  وای، 

مقرراتو کې لټولی او دنیا به یوازې زموږ د مقرراتو دنیا وای. حال دا چې  

د  افکار  وسیله  په  حقیقت  علمي  د  ده.  بیني  پیش  یوه  حقیقت  علمي 

وحدت او اتفاق خوا ته بلل کېږي. علمي تحقیق فکر او تجربه یو له بله  

رسه تړي او د ساینس دنیا زموږ د تحقیق دنیا ده، االت او اسباب مجسمې  
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شوې نظریې دي. علمي پوهه متاشا نه ده، یوازې په کتلو او لیدلو کې نه  

ده، بلکې په جوړولو او بناء کولو کې ده. ساینس د خپل ځان په باره کې  

فې دی  فکر نه کوي، ساینس د جهان په باره کې فکر دی او دا کار د فلس

چې د ساینس په باره کې فکر وکړي، د فکر په باره کې فکر وکړي. او  

ته   نتیجې  نو دې  واچوي  نظر  ته  تاریخ  علم  د  انسان  د  فلسفه  کله چې 

رسېږي چې په لومړۍ مرحله کې عقل غوښتل ځان داسې برابر کړي چې  

له جهان رسه تطابق وکړائ يش. اوس برعکس نننۍ علمي روحيه غواړي  

 جهان جوړ کړي چې په عقل برابر وي.  یو داسې 
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نیوټن   اینشټاین    (Newton)د  د  څخه  مفکورې  علمي    (Einsten)له 

علمي مفکورې ته مستقیام  انتقال ممکن نه دی. دلته یو نوی قدم ایښوول 

شوی دی. یو نوي څه منځ ته راغيل دي. د اینشټاین نسبتي نجوم هغه  

په اساسونو باندې بحث رشوع    وخت منځ ته راغی چې نیوټن د فزیک 

شو او د لومړنیو بدیهیاتو او بسیطو افکارو په باره کې شک او تردید وشو.  

مثال  له ساده او بسیطو مفکورو څخه یوه د »مقارنت« مفکوره ده. یانې  

دوه مقارنې حادثې هغه دي چې د زمانې په یو واحد آن کې واقع يش،  

ې وویشتل يش. نسبتي نظریه د  لکه دوه توپونه چې په یوه واحد آن ک

بسیطې   له دې  او تپوس کوي چې څنګه  انتقاد کوي  په نظریه  مقارنت 

او   ثابتیدای يش؟  مقارنت  څرنګه  کېږي؟  اخیستل  کار  څخه  مفکورې 

مقارنت   د  کې  واقعيت  په  هم  رښتیا  پوهېدای يش؟  انسان  پرې  څرنګه 

ي ځکه چې  ثابتول اسان کار نه دی. مقارنت موږ ته بسیطه مفکوره ښکار 

نه مستقل   موږ یوې مطلقې زمانې ته قایل یو او مقارنت له هرې مرجع 

هله   اواز  دوی  د  کېږي  ويشتل  کې  آن  یو  توپونه چې  دوه  کوو.  فرض 

مقارن کېدای يش چې اورېدونکی په نظر کې ونه نیسو او که د واقعې  

په خپله   لري(  موقعیتونه  اورېدونکی )چې مکاين مختلف  یانې  مرجع؛ 

کې داخل کړو نو مقارنت به یو نسبتي شی وي، ساده والی به یې    مفکوره

او بدیهي   له کبله بسیطه  له منځه الړ يش. دا مفکوره د سطحي تحلیل 

 ګڼل شوې ده.  
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د تېر شوي قرن له ساینس رسه دا تصور و: کله چې یوه مفکوره د تطبیق  

او مجردې   کېږي  پیدا  په کې  پیچیده ګي  نو  ته رايش،  او عمل ساحې 

نظریې ورته ساده او بسیطې ښکارېدې. په اوسنۍ علمي روحیه کې یوه  

 مفکوره هله دقیقه او محققه کېږي چې عميل يش. 

په فزیک کې د رسعت په موضوع بحث   تېر شوي قرن  په دې شان د 

کېده. مثالً د برق یو منفي جریان دوه مختلف رسعتونه لري؛ یو رسعت  

له ذراتو څخه تشکیل وګڼو او  یې په دې کې دی چې موږ د برق جریان  

 بل رسعت یې دا چې موجي حرکت یې وبولو.  

بحث په دې کې و چې له دې دوو رسعتونو څخه کوم یو صحیح دی؟  

باالخره دې نتیجې ته ورسېدل چې فکر له دې ابهام او تناقض رسه حتامً  

مخامخ کېدونکی دی. مګر د اوسنۍ پوهې په اساس دا ابهام او تناقض  

 ې نه دی، بلکې په خپله واقعيت کې پروت دی.  په پوهه ک 

پخوانی فزیک به چې په اتوم کې کوم څه ته په اهمیت قایلېده، هغه په  

اتوم کې د الیکرتون واقعي موجودیت و. اوسنی فزیک د دې په ځای  

چې الیکرتون ته په کومو خواصو او مخصوصو قواوو قایل يش د ریاضی  

او ریايض عدد د مادې   له منځه ځي  قایلېږي. مادیت  په یو عدد ورته 

ک صفت  ته  حقیقي  جسم  ریايض  یو  ځای  خپل  جسم  کېمیایي  ېږي. 

پرېږدي او کېمیایي جسم یوازې د ریايض اعدادو یو انعکاس او سیوری  

 دی.  

له ذراتو څخه تشکېل   نه کوي چې کاینات  نننی فزیک اوس دا سوال 

ریايض   د  کایناتو  د  واقعيتونه  دوه  دا  امواجو څخه؟  برقی  له  که  او  دي 

 کېدلو دوه مرحلې دي. 
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مانا   بې  او هله  بدله کړي  مانا  پیدا کوي چې خپله  مانا  یوه مفکوره هله 

له خپلو   یوه مفکوره چې  بلې خوا  له  پاتې يش.  مانا  یوه  په  کېږي چې 

تجريب رشایطو څخه لرې وځي، بې فایده کېږي او مانا یې هم له منځه  

ځي. څوک چې په ساینس کې نه ننوځي او یوازې د ساینس د میتود په  

تش    باره  به  یا  او  مانا وي  بې  بالکل  یې  به  دا خربې  کوي،  کې خربې 

نصیحتونه وي. دا به د یو داسې سړي مثال وي چې هېڅکله یې اوبو ته  

د  دا چې  حال  کړي.  زده  المبو  وچه  په  غواړي چې  او  دانګيل  وي  نه 

دي.د   کار  په  دانګل  ته  دریاب  دې  پاره  له  پوهېدو  د  میتود  د  ساینس 

ب هم تقریباً دا حیثیت لرلی. که څه هم ده د اوسني  دکارت د میتود کتا 

نننۍ علمي مفکوره د دکارت د   اولني تهدابونه ایښي دي مګر  ساینس 

مفکورې په مخالف قطب کې واقع ده. په حقیقت کې د دکارت میتود  

یو قیايس او استداليل میتود نه دی، بلکې یو تقلیيل میتود دی. دا تقلیل  

یایي او د افاقي فکر د وسعت او نشوء منا مانع  علمي ذهن په غلطه الر ب

له دې وسعت او نشوء منا څخه عیني فکر او   کېږي. حال دا چې غیر 

منځ ته نه يش راتالی. د دکارت په عقیده د انسان    (Objectivitie)عینیت  
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پوهه په یو څو بسیطو او مشخصو مفکورو بناء ده. دا بسیطې او مشخصې 

 ي او د انسان په فطرت کې پاتې دي.  مفکورې لومړين بدیهیات د 

مګر موږ په څه اساس بسیط افکار یو له بله رسه جدا کوو؛ مثال  موږ ولې  

صورت له حرکت څخه جدا کوو؟ حال دا چې دا کار د میکرو فزیک  

(Micro-Physique)    .په ساحه کې بالکل غلط دی 

ږ همېشه بسیط هغه شی دی چې اختصار او ایجاز شوی وي. یوازې مو

 د اختصار او تقلیل په وسیله بسیط شيان فرض کولی شو. 

بسیط شی هغه دی چې له نورو اشياوو رسه رابطه ونه لري. دکارت تحلیل  

کوي مګر د ترکیب مرحلې ته نه يش رسېدلی. دکارت خلکو ته د تحلیل 

درس ورکوي او دا نصیحت کوي چې د مختلفو ترکیبي واقیعتونو بسیط  

د مرکبو مفکورو ترکیبي ارزش موږ ته نه راښیي.  عنارص کشف کړو. مګر  

د دکارت د نظریې پر خالف د ننني ساینس تهداب په یو اسايس ترکیب  

اېښودل شوی دی. دا تهداب له هندسې، میخانیک او برق څخه ترکیب  

په   وسیله  په  اشياوو  د  موږ  چې  ځای  په  دې  د  نن  دی.  واقعیت  شوی 

اشياوو په  تناسبات  پوه شو،  اوسني ساینس کې    تناسباتو  په  رڼا اچوي. 

 حافظه د افکارو حساب نه سايت، بلکې دا حساب د عقل په الس دی.  

د بسیطو او مرکبو افکارو په منځ کې نن ورځ بل شان رابطې ته قایل دي.  

په واقعيت کې هېڅ بسیطه حادثه نشته او هره حادثه له بې شمېرو تناسباتو  

ه او نه بسیط طبیعت. هر ماده له څخه اوډل شوې ده. نه بسیطه ماده شت

اوصافو څخه مرکبه ده. همدا شان بسیطه مفکوره هم نه يش پیدا کېدای.  

د دې له پاره چې یوه مفکوره حقیقی مفکوره وي، یانې مانا ولري باید د  

تجاربو او نورو مفکورو په یو پېچيل سیستم کې واقع يش، یانې بسیطې  
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 ي.  مفکورې د پوهې اصيل تهدابونه نه د 

د دکارت په دوره کې فکر د بسیط و خوا ته حرکت کوي. د اوسني علم  

په نظر د یو بسیط طبیعت او یا د یوې مطلقې هستۍ لټه یوه بې ځایه لټه  

او   کېږي  پیدا  را  خواص  څخه  تناسباتو  او  مرکباتو  له  چې  ځکه  ده. 

باندې رڼا اچوي. اوسنی فکر ذاتاً داسې فکر دی   موصوفول په صفت 

وې موهومي نکتې، په یو نامعلوم مطلق حقیقت باندې اتکاء نه  چې په ی

 يش کولی.  

دکارت به ويل: »زه فکر کوم، فلهذا یم«. د هغه په نظر د پوهې ثابته نکته  

همدا »زه فکر کوم« وه. یانې د ده په نظر د فکر واقعيت یو تغییر ناپذیره  

. د دکارت  واقعيت دی. دکارت د فکر په دوام او ثبات کې شک نه کاوه

به فلسفه کې شی تغیر کوي مګر شخص ثابت پاتې کېږي. معلوم تحول  

کوي او د زمانې په جریان کې واقع دی، مګر د عامل )فکر( ثابت دی او 

له دې جریان څخه بهر دی. اوسنی ساینس وایي: که معلوم بل شان شو،  

عامل هم بل شان کېږي. که شی تغیر وکړي، شخص هم تغیر کوي. عامل  

و معلوم دواړه تغیر پذیر دي. دواړه د زمانې په جریان کې واقع دي او  ا

پوهه په هستۍ کې د یو عنرص په حیث داخله ده او د هستۍ اسايس بُعد  

 زمانه ده.  

پوهه او فکر داسې شی نه دی چې له هستۍ څخه بهر وي او د هستۍ په  

تفکر    متاشه مشغول وي. په اوسني ساینس باندې د پروفیسور باشالر د 

نتیجه دا ده چې انساين فکر تغییر پذیر چوکاټونه لري. ځکه چې انساين  

پوهه تاریخ لري. کېدای يش چې انساين تاریخ په ځینو مواردو کې، لکه؛  

عواطف، احساسات او هیجاناتو کې یو ابدي تکرار وي. مګر یو شی په  
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سمې   او  شوې  تعدیل  شوې،  تصحیح  هغه  او  تکرارېږي  نه  کې  تاریخ 

تکمیل شوي    شوې او  پراخې شوې  مفکورې چې  هغه  مکفورې دي. 

 دي.  

علمي فکر اساساً د پوهې تصحیح او تعدیل دی، د پوهې د چوکاټونو  

توسعه ده. باشالر وایي: »د حقیقت په باره کې علمي فکر دا دی: حقیقت  

صورت   تدریجي  په  کې  دوره  په  تاریخ  د  چې  ده  اشتباه  اوږده  هغه 

 .  تصحیح او تعدیل کېږي«

یانې تاریخ او تاریخیت د انساين پوهې اسايس بُعد دی او »ذاتاً د تفکر  

 مانا دا ده چې انسان پوه يش چې نه و پوهېدلی«.  
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 د اخالقو فلسفه 

 

( یا ښکال او بدشکيل  ۱د انسان حکمونه او قضاوتونه درې معیاره لري: )

حقیقت او خطا ارزش  ( د ۲ده چې د جامل فلسفه پرې خربې کوي. یا )

( د ښه او بد )خیر رش( مسأله ۳دی چې د پوهې د تیوري موضوع ده. یا )

ده چې د اخالقو فلسفه پرې تحقیق کوي. په هره ساحه کې فلسفه بنیادي  

سوال طرحه کوي. مثالً د جامل په باره کې دا پوښتنه کېږي چې د انسان 

په څه اساس کوي؟ د پوهې پ او بدشکلۍ حکم  باره کې دا  د ښکال  ه 

سوال پیدا کوي چې موږ د حقیقت او خطا متیز څرنګه کوو؟ حقیقت  

څه ته وایي؟ همدارنګه د خیر او رش په مسأله کې همدا بنیادي سوال منځ  

 ته راځي. او همدا د اخالقو د فلسفې موضوع ده. 

د اخالقو د فلسفې لنډ او ساده تعریف به دا وي: د اخالقو فلسفه د هغه  

او اساساتو تحقیق او څیړنه ده، د کومو په بناء چې انسان د یو    پرنسیپونو

 يش په باره کې د ښو او بدو حکم کوي. 

د دې پرنسیپونو او اساساتو څېړنه یو رضوري کار دی. هر انسان چې ځان  

په   او  معلوم کړي  ته  معیار ځان  بدو خپل  او  ښو  د  باید  وایي  انسان  ته 



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 

 

172 

 

 حکم ونه کړي.  الشعوري ډول په هر يش د ښو او بدو 

که موږ د هغه ټولو اعاملو او کړو وړو یو لېست او جدول جوړ کړو، کوم 

ته   موږ  به  مطالعې څخه  یوې  له داسې  نو  برېښي،  بد  نظر  په  زموږ  چې 

معلومه يش چې بالخره زموږ د ښو او بدو احکامو معیار څه شی دی.  

وسسه، یو کرکټر  مثآل ولې یو قانون ته ښه وایو او یا بد؟ ولې یو عمل، یوه م

او یو عادت موږ ته ښه ښکاري یا بد؟ نو د دې پوښتنې په ځواب کې به  

ځینې خلک داسې ووایې: چې هر هغه عمل ښه دی چې د خدای )ج(  

له ارادې رسه موافق وي او هغه عمل بد دی چې د خدای له ارادې رسه  

  مخالف دي. یو بل به وایي: چې بد هغه څه ته وایم چې له طبیعت رسه 

مخالف وي، یانې »غیر طبیعي« وي. د یو بل چا په نظر به بد هغه څه وي  

چې له عقيل پرنسیپ رسه مخالف وي او بالخره ځینې به داسې وایي:  

چې بد هغه دي چې د انسانيت د سعادت او نېکمرغۍ پر ضد وي. دلته  

ګورو چې د اخالقي قضاوتونو جال او مختلف اساسات طرحه شول او د  

فه هم هېڅ کوم اخالقي تبلیغ نه کوي او د کوم خاص قانون  اخالقو فلس

یا د کوم خاص يش په ښو او بدو بحث نه کوي، بلکې د اخالقو د فلسفې  

 موضوع د پورتنیو پرنسیپونو او اساساتو څېړنه او تحلیل دی.

 

 د اخالقو پرنسیپونه: 

د اخالقو یو مهم معیار او د ښو او بدو یو لوی او مروج اصل چې هر  

اته معلوم دی هغه د »د خدایي ارادې« اصل دی. د دې پرنسيپ په بناء  چ

خیر هغه څه ته ويل کېږي چې د »خدای له ارادې« رسه مطابق وي او  

پیدا   را  دا سوال  دلته  ارادې رسه مخالف وي.  له دې  رش هغه دی چې 
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کېږي چې »خدايي اراده« څرنګه پېژندلی شو؟ ځواب به یې دا وي چې  

د پېژندلو لپاره دیني متون او آسامين کتابونه موجود دي   د خدايي ارادې

او په دې متونو کې د خیر او رش په باره کې رصیح ارشادات او هدایات  

شته او د کومو اعاملو او یا خصوصیاتو په باره کې چې رصیح منت نه  

بناء د قیاس په ډول استدالل کېدای يش او   وي، نو دې نورو متونو په 

 ان ته مالومولی يش. خدایي اراده ځ 

بناء د اخالقو علم په الهیاتو اتکاء کوي، اخالق په دین   د دې اصل په 

( علم  الهیاتو  د  او  دي  تړيل  د  Theologieپورې  کوي.  بحث  پرې   )

د   اخلو چې  را  نظریې  دلته درې  موږ  به  نظره  له  فلسفي تحقیق  خالص 

اخالق د عقل  (  ۱اخالقو له پاره درې جال جال پرنسيپونه طرحه کوي: )

( اخالق د قدرت د ارادې په  ۳( اخالق د نېکمرغۍ په بناء، )۲په بناء، )

 بناء. 

 

 اخالق د عقل په بناء: ( ۱

( په نامه  Rationalismد فلسفې یو مهم مکتب چې د عقل اصالت یا )

( دی چې په دې باره کې خربی  Kant) کانتیادېږي او لوی متفکر یې 

ېړۍ کې ژوند کاوه. دا هغه پېړۍ ده چې  لري. کانت په عیسوي اتلسمه پ

( په نامه شهرت لري او نورو مهمو پوهانو،  Aufklarungد تنویر عرص )

لکه روسو، مانتسکیو، ولرت، دیدرو او نورو پکې ژوند کاوه. په دې عرص  

کې د انسان په عقل باندې یو کيل اعتامد او ایامن پیدا شوی او دا ټینګه  

ان فطرتا  یو عقيل موجود دی؛ لهذا څرنګه  عقیده منځته راغله چې انس

چې دی د عقيل پوهې استعداد لري همدارنګه د ښو او بدو په باره کې  
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 هم باید یوازې خپل عقل ته رجوع وکړي او بس. 

کانت هم د خپل عرص د روحيې په چوکاټ کې داسې فکر کاوه چې  

د  څرنګه چې عقل او مثبت علوم شته، همدارنګه انسان کوالی يش چې  

اخالقو یو عقيل علم منځ ته راويل. څرنګه چې عقيل علوم د هر سامل 

العقل انسان له پاره یو کيل او جربي ارزش لري، همدارنګه عقيل اخالق  

 به هم د ټول سامل العقل انسانيت له پاره کيل او جربي ارزش ولري. 

د دې له پاره چې اخالقي پرنسیپ یو عقيل پرنسیپ وي، باید دا پرنسیپ  

ه خپل نفس کې ارزش ولري او بل هېڅ کوم اصل باندې اتکاء ونکړي.  پ

نو ځکه کانت وایي چې: اخالقي پرنسیپ باید نه په الهیاتو پورې تړلی  

 وي، نه په فردي احساس پورې او نه په تجربې پورې. 

کانت وایي: اخالقي پرنسیپ په الهي علم پورې نه دی تړلی،    —لومړی 

القي پرنسیپ د خدای په اراده والړ وای، نو  ځکه که داسې وای، یانې اخ 

د دې له پاره چې یو انسان خپل اخالقي وظایف درک کړای يش باید  

لومړی د خدای ذات په متامه مانا وپېژين او که څوک دا پوهه ونه لري  

باید د اخالقي وظایفو هېڅ ادراک او احساس وررسه نه وي. حال دا چې  

ی په ذات کامله پوهه ونه لري او یا  داسې نه ده. یو سړی ممکن د خدا 

هېڅ خدای ونه پېژين، مګر دروغو ته بد وایي او رښتیاوو ته ښه. لهذا د  

 اخالقو پرنسیپ باید یوه بله منبع ولري. 

دویم ــ کانت وایي: اخالقي پرنسیپ په فردي احساس پورې هم نه دی  

القي  تړلی. ځکه که اخالقو په فردي احساس پورې اړه درلودای، نو اخ 

حکم به کومه داسې قاعده نه وای چې د ټولو انسانانو له پاره کيل ارزښت  

ولري او اخالق به له یو وخت نه بل وخت ته، له یو فرد نه بل فرد ته توپیر  



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 
 

175 

 

او اختالف ولري او یو عمل به په یو وخت کې د یو چا له پاره ښه وای  

 د بل له پاره بد. 

اخالق باید په تجربه پورې هم اړه ونه لري.  درېیم ـــ کانت وایي: چې  

یانې د یو عمل ښه والی او یا بد والی د عمل په نتیجې پورې مربوط نه  

وي، بلکې باید یو عمل په خپل ذات کې یا ښه وي یا بد، ځکه چې په  

دې کې بیا هم د اخالقو قاطعیت له منځه ځي او احتاميل کېږي. څرنګه  

مل څخه ده او تر څو چې عمل رسته نه  چې د عمل نتیجه وروسته له ع

بیا په عمل   نتیجه باندې پوهیدای نشو، نو  وي رسیدلی، موږ د عمل په 

 باندې د ښو او بدو حکم کول ناممکن کېږي.

کانت اخالقی پرنسیپ له عقيل پرنسیپ رسه جوړه کوي په دې الندې  

( داسې یو علمي حقیقت دی چې هر سامل  ۴=  ۲+۲ډول: دی وایي مثالً )

العقل یې مجبوراً مني. که حقیقت دی، د هر چا له پاره حقیقت دی او د  

جرباً   دی،  حقیقت  که  دی.  نه  بناء  په  عقیدې  او  احساس  د  کوم سړي 

حقیقت دی او د همېشه له پاره حقیقت دی. »دوه دوه څلور« په خپل 

نفس کې رښتیا دي او له خپل ځان څخه بهر په بل څه پورې اړه نه لري.  

حقیقت ته کانت »قاطع« وایي او داسې یو حقیقت چې په خپل  داسې یو  

ځان والړ وي، هر سامل العقل له پاره ارزښت ولري، هر وخت او د ټولو  

( مفهوم وایي  aprioriانسانانو له پاره ارزښت لري، کانت ورته »قبيل« )

چې درې مهم خصوصیتونه لري. داسې عقيل مفهوم لومړی کُيل وي  

(universgite د  ،)( ویم حتمي ويnecessite  او درېیم افاقي یا عیني )

( او عقيل علوم په داسې قبيل مفاهیمو والړ دي چې  objectiviteوي )

 عقيل قبيل مفاهیم په کې پیدا کړو. 
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که دا خربه له کانت رسه ومنو چې د عقيل علومو په شان اخالقیاتو کې  

ک طرح  داسې  مسأله  کانت  بیا  نو  شته،  مفاهیم  »قبيل«  هغه  هم  وي. 

په غیر   ټولو اخالقي اعاملو کې موجود دي  په  پرنسیپونه کوم دي چې 

اخالقي اعاملو کې نشته؟ کانت په جواب کې وایي: »یو عمل ته اخالقي  

عمل ويالی شو او فقط هغه وخت ورته اخالقي عمل ويالی شو، کله  

چې د دې عمل پرنسیپ کُلی کړای يش، دروين تناقض په کې را پیدا  

نې په هر عمل کې هرو مرو یو اصل او پرنسیپ پټ پروت وي.  نيش. یا

که موږ وکړای شو د خپل عمل له پرنسیپ څخه داسې یوه کيُل قاعده  

جوړه کړو چې هیڅ داخيل تناقض په کې را پیدا نيش او د هر چا له پاره  

او د هر وخت له پاره ارزښت ولري نو داسې عمل ته اخالقي عمل ويالی  

غیر اخالقي عمل ورته وایو. د مثال په توګه یو محتاج    شو. او که نه نو

پور   خپل  پوهېږي چې  ښه  مګر  واخيل  پور  څخه  چا  له  غواړي  سړی 

هېڅکله نيش اداء کوالی، خو د پور اخیستلو له پاره مجبور دی چې د  

 پور اداء کولو وعده ورکړي. 

د عمل   د دې شخص  بد؟  که  کار دی  ښه  د داسې وعدې ورکول  آیا 

ه په دې الندې ډول وي: که څوک د پور اخیستلو ته محتاج  پرنسیپ ب

قاعده ترې  دا پور نيش خالصولی، ځکه که کيل  پوهېږي چې  او  وي 

جوړه کړو فورا  تناقض پکې را پیداکېږي او پرنسیپ په خپله ځان نفي  

پرې عمل   هر څوک  او  قاعده وي  یوه کيل  دروغو وعده  د  که  کوي. 

او اهمیت له منځه ځی. هیڅوک به بیا  وکړي نو د وعدې او وعید ارزش  

د خپلې وعدې په وفا ځان مکلف نه بويل او احرتام به یې نه کوي او په  

 نتیجه کې د قرض او پور معامالت هم له منځه ځي. 
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 ( احکام  قاطع  دي:  ډوله  دوه  احکام  نظر  په  کانت   Categoricalد 

Imperatives( احکام  فريض  یا  احتاميل  او   )Hypothetical  

Imperatives  قاطع حکم هغه عمل په نظر کې نیيس چې په خپل ذات )

کې حتمي او الزمي وي او له کومې غایې یا هدف رسه ارتباط ونه لري.  

د   ته  یو خاص هدف  نیيس چې  کې  نظر  په  عمل  هغه  احتاميل حکم 

رسېدو له پاره حتمي او الزمي وي. قطعي حکم وایي: چې یو عمل په  

ی او له خپل ځان څخه بهر کوم هدف یا  خپله په خپل ذات کې ښه د 

هغه   طبیب  یو  د  به  مثال  احکامو  احتاميل  د  نه کوي.  ته رجوع  مقصد 

له پاره یې کوي. یا د بعيض  تجویزونه وي چې د یو مریض د صحت 

تخنیکي وسایلو په کار اچول د یو نتیجې د الس ته راوړلو له پاره. یوازې  

زمي دی او کوم هدف په  قاطع حکم چې په خپل ذات کې حتمي او ال 

په عقیده، اخالقي حکم دی. او    کانتکې په نظر کې نه نیول کېږي، د  

نیيس،   نه  کې  نظر  په  نتیجې  یا  محتویات  د عمل  داسې حکم هېڅکله 

بلکې یوازې د عمل شکل او پرنسیپ ته ارزښت ورکوي. یو قاطع حکم  

 به داسې وي: 

بناء عمل کوه چې ته وکړای يش له هغه څخه په   »د داسې پرنسیپ په 

انسان باید    خپله اراده یوه کيل قاعده جوړه کړې«. او یا په بل عبارت: 

داسې عمل غوره کړي چې له دې اصل او پرنسیپ څخه انسان وکړای  

يش په خپله اراده د طبیعت یو کيل قانون جوړ کړي، د عمل یوه کيل  

قاعده چې له داسې پرنسیپ څخه راوځي هغه دا ده: »داسې عمل کوه او  

په هغه کې همېشه په    په ژوند کې داسې دریځ غوره کړه چې  انسانیت 

خپله شخص کې او په نورو اشخاصو کې د غایې او هدف په حیث په 
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نظر کې نیول شوی وي، نه د وسیلې په حیث«. د داسې پرنسیپ مخالف  

قطب به هغه وي کوم چې فقط شخيص نیک مرغي لټوي. د کانت په  

اخالقي فلسفه کې مهم مفهوم »د نېکې ارادې« مفهوم دی. دی وایي چې  

واسطه ښه نه دی مګر نېکه اراده. ځکه چې داسې اراده په    هېڅ شی بال

خپل ذات کې ښه ده او ټول اخالقي فضایل په هغې پورې تړيل دي.  

مثالً داسې فضایل؛ لکه ذکاوت، ظرافت، مېړانه، عزم، حوصله او نور په  

خپل نفس کې ښه نه دي، ځکه چې یو مرض شخص هم له ذات څخه  

او حوصلې خاوند کېدای    کار اخیستلی يش یو جنایت کار هم د عزم 

يش. دې فضایلو ته هله ښه ويالی شو چې په نېکه اراده والړ وي او بس.  

 او نېکه اراده هغه اصل دی چې په خپل نفس کې ارزښت لري. 

د دې فلسفې بل مهم مفهوم »وظیفه« ده. کانت وایي چې یو عمل هله  

اء اجراء يش.  اخالقي ارزښت لري چې یوازې د وظیفې د احساس په بن

که یو سړی یو کار رسته رسوي ځکه چې امر ورته شوی دی او یا کومه  

فایده یې په کې لیدلې ده، دا عمل اخالقي عمل نه وي. اخالقي عمل به 

هغه وي چې یوازې د وظیفوي احساس په بناء ويش او دا ځکه چې دغه  

رب  عمل په خپل نفس کې ښه دی. کله چې په اخالقو خربې کېږي نو د ج 

او اختیار مسأله حتامً را پورته کېږي. څرنګه چې کانت وایي: که مختاره  

اراده نه وای، هېڅ اخالقي قانون ،هېڅ مسوولیت امکان نه لري او په هر  

هغه عمل کې چې ازاده اراده نه وي او د انسان مسوولیت په کې دخالت  

.  ونه لري، نو داسې عمل د هېڅ کومې اخالقي وظیفې ایجاب نه کوي 

یانې که مختاره اراده نه وي نو اخالق به نه وي. مګر طبیعي جرب له اختیار  

رسه متناقص دی. په طبیعت کې د علت او د معلول جرب قوانین جاري  
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 دي. 

هره حادثه، هر حرکت د یو علت حتمي نتیجه ده. نو څرنګه کېدای يش  

ر د  چې په داسې جربي عامل کې یو مختاره اراده هم وي، د کانت له نظ

جرب او اختیار تناقص ظاهري او سطحي دی. د جرب او اختیار ساحې رسه  

 جال دي او یو له بل رسه تصادم نه کوي. 

انسان د دوو دنیاوو اوسېدونکی دی. د خپل معنوي طبیعت له اړخه د  

اختیار او آزداۍ په دنیا پورې اړه لري او د خپل مادي او فزیکي دنیا له  

یر الندې دی. په انسان کې اخالقي قانون، د  پلوه د جربي جهان تر تآث

وظیفوي احساس موجودیت د یو معنوي جهان، د یوې مختارې دنیا په  

موجودیت داللت کوي. له دې ځایه کانت د اخالقو له فلسفې څخه علم  

الهي څخه   علم  له  اخالق  متفکرین  اخالقي  نور  کوي.  ته رجوع  الهي 

انت برعکس علم الهي د اخالقو  راوبايس او له الهیاتو څخه پیل کوي. ک

له مطالعې څخه استنتاجوي او د اخالقو د مطالعې په پای کې الهیاتو ته  

 رسېږي. 

علمي   د  او  دي  اخالق  علمي  اخالق  یوازېني  فکر  په  کانت  د  خالصه 

نظریې   درې  وسیله  په دې  او  قبيل وي  او  قاطع  ده چې  دا  مانا  اخالقو 

بناء دي، نه په فردي احساس او نه    ردوي او وایي چې اخالق نه په الهیاتو

په نتایجو. د عقيل مفاهیمو په بناء کانت د نېکې ارادې او د وظیفې تحلیل  

بیا   کوي او د جرب مسأله طرح کوي او د جرب او اختیار له مسألې څخه 

علم الهي ته رجوع کوي. څرنګه چې کانت د اخالقي اعاملو محتویات  

وازې د اعاملو شکلیاتو ته توجه کوي، له  او نتایج په نظر کې نه نیيس او ی

دې څخه یو بې احساسه او بې عاطفې صوري او شکيل اخالق راوځي  
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او بس. او بالخره بیا هم په وروستني تحلیل کې په عقل اتکاء نه کوي  

 بلکې په الهیاتو ودرېږي. 

 

 اخالق د نېکمرغۍ په بناء: ( ۲

یپ بنسټ په خدایي  موږ په لویه توګه ولیدل چې ځینې د اخالقي پرنس

اراده ږدي. کانت وغوښتل اخالق له الهي علم څخه مستقل کړي او په  

( د اخالقو  John Stuart Millخپلو پښو یې ودروي. جان ستورات میل )

تهداب د برش نېکمرغي ګڼي. دی وایي: یو عمل ته ښه عمل ويالی شو  

  او فقط هغه وخت ورته ښه ويالی شو چې له بل هر ممکن عمل څخه

 په موجودو رشایطو کې زیاته نېکمرغي تولیده کړي. 

اقتصادي،   ده  دی.  فیلسوف  انګریز  پېړۍ  نولسمې  د  میل«  »ستورات 

سیايس او اجتامعي پرابلمونو ته زیات پام درلود. د ده فلسفي مکتب ته 

( وایي او د دې مکتب پیروان په دې  Utilitarianismد مفاد اصالت یا )

د هر قانون، هرې موسسې، هر عادت او هر عقیده دي چې انسان باید  

درد   څه  په  ده؟  څه  یې  فایده  چې  وکړي  پوښتنه  دا  کې  باره  په  عمل 

خوري؟ یانې د دوی په نظر بنیادي سوال همدا انساين سعادت دی چې  

باید د هر قانون هر عرف او عادت، د هرې موسسې او هر عمل هدف او  

مل چې د برش نېکمرغۍ  غایه وي. د »ستورات میل« په فکر هر هغه ع

زیاتوي ښه عمل دی او په هر هغه عمل کې چې د برش بدمرغي وي، بد  

عمل دی. له سعادت څخه هم د میل مراد خوښي، خوشحايل ده او د  

یو شخص   او  فرد  د  دلته  معیار هم  نشتوالی دی. د سعادت  او غم  درد 

خالقو کې  نېکمرغي نه ده، بلکې زیاته خوشبختي د ټولو له پاره. یانې په ا 
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شخيص مفاد په نظر کې نه دی، بلکې هدف د ټول انسانيت او حتی د  

ټولو احساس لرونکو موجوداتو نېکمرغي ده. په دې اخالقي فلسفه کې  

مو قايض اخالق هېڅ ارزش نه لري او هغه څوک چې دنیا ته شا اړوي  

او په کنج کې په ریاضت او عبادت بوخت وي او نه چا ته خیر رسوي  

نه رش  وایي چې: او  »میل«  دی.  نه  وړ  ستاینې  او  تحسین  کوم  هیڅ  د   ،

خوشحايل او له درد او غم څخه آزادي یوازېنی مطلوب هدف دی او  

یو مطلوب شی ځکه مطلوب دی چې یا په خپله پکې خوشحايل پرته  

زیاته   او  ورکېږي  پرې  درد  او  غم  چې  ده  وسیله  یوه  داسې  یا  او  ده 

په نظر اخالق د عمل په نتایجو باندې  خوشحايل راوړي. لهذا د »میل«  

 اتکاء کوي. او د دې نتایجو په بناء یو عمل یا ښه بلل کېدای يش یا بد. 

په دې اخالقي مکتب باندې ځینې انتقادونه شوي دي. مثالً ويل کېږي  

له دې   نو  لذت وي  او  انسان عايل هدف خوشحايل  د  که چېرې  چې 

مت حیواين  او  راوځي  نه  اخالق  رښتیني  اهمیت  څخه  زیات  ته  ایالتو 

ورکول کېږي او کله چې یوازې د اعاملو نتیجې په نظر کې ونیول يش،  

نو فردي خصوصیتونه چې د عمل منبع ده، بې ارزښته کېږي. ولې چې په 

 اخالقي اعاملو کې انګېزه مهمه ده. 

څوک چې د دې اخالقو تابع وي، کولی يش چې خپلو شخيص منافعو  

اتره توجه وکړي او خپل مفاد په قانون ماتولو کې  ته په استثنایي ډول زی 

وویني. بل دا چې موږ نشو کوالی چې د خپلو اعاملو نتایج وسنجوو او  

پیش بیني یې وکړو، ځکه چې د عمل او فعالیت په وخت کې له موږ 

رسه دا فرصت او مجال نه وي چې پخوا له عمله موږ د عمل نتایج ځانته  

ړو په تاثیراتو او عواقبو مخکې له مخکې پوه  مالوم کړو او د خپلو کړو و
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شو. نو دا رنګه اخالق به تل احتاميل او فريض وي او باالخره که د اشياوو  

بیا موږ نشو کوالی   د ښه او بد د حکم آخري معیار نیکمرغي وي، نو 

 چې راز راز نیکمرغۍ د ښو او بدو په لحاظ متیز او تشخیص کړو. 

 

 ه بناء: اخالق د قدرت د ارادې پ( ۳

نیتچه   ټوله    Nietzscheفریدریک  په  فیلسوف  املانی  پېړۍ  نولسمې  د 

فلسفه او ټولو اخالقو یو بنیادي او ژور انتقاد کوي. دی په فلسفه کې یو  

فکري   عمیق  یو  یې  کې  فلسفه  نوې  په  او  لري  موقف  استثنایي  خاص 

انقالب راوستلی دی. د ده خاص موقف به د یو مثال په وسیله روښانه  

ړو. مثالً رښتیا ویل ولې ښه دي؟ که دا سوال د الهیاتو له یو عامل څخه  ک

وکړو هغه به ووایي چې رښتیا ځکه ښه دي چې د خدای له ارادې رسه  

موافق دي. کانت به ووایي چې رښتیا ځکه ښه دي چې په خپل نفس  

ووایي: چې   به  میل  اتکاء کوي.  پرنسیپ  په عقيل  او  لري  ارزښت  کې 

پاره  رښتیا ځکه ښه   له  په زیاته مودې کې زیات شمیر خلکو  دي چې 

زیاته نېکمرغي راوړي. مګر نیتچه به د دې پوښتنې په ځواب کې داسې  

پوښتنه وکړي: څوک وایي چې رښتیا ښه دي او دروغ بد؟ د ده په فکر د  

پیداکېږي. ځکه داسې سوال   را  له طرح کولو څخه سوال  داسې سوال 

بې له کوم تحقیق او قضاوت څخه  هغه څوک طرح کوي چې مخکې یې  

ځینې شيان منيل وي او عقیده پرې ولري. حال دا چې په دې بې قضاوته 

 په پټو سرتګو منل شوو شيانو باندې خربې او انتقاد ويش. 

»نیتچه« انتقاد کوي چې ولې اخالقي فالسفه هڅه کوي چې د اخالقو له  

خالق چې په  پاره واحد پرنسیپ او اساس طرح کړي؟ دی وایي داسې ا
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یوه واحد پرنسیپ او معیار والړ وي، هېڅ نشته، بلکې بر عکس مختلف،  

راز راز او ډول ډول اخالق موجود دي او فلسفي تفکر هم باید له دې  

او   کلتوري  یوه  او  دي  مختلف  اخالق  چې  وکړي  رشوع  څخه  نکتې 

اجتامعي پېښه ده چې د نورو کلتوري او اجتامعي حادثو په شان له یوې  

بل  زم څخه  ماحول  کلتوري  یو  له  کوي.  تغیر  ته  زمانې  بلې  څخه  انې 

کلتوري ماحول ته اختالف لري د » نیتچه« په نظر له هر څه نه لومړی  

باید د اخالقو په تاریخي تحول فکر ويش او له دې فکر څخه په اخالقي  

 ارزښتونو کې یو بنیادي انقالب را پیدا کېږي. 

د نیتچه په نظر اخالقي فیلسوفانو چې د اخالقو »تهداب اېښودلو« له پاره  

کومه هڅه کړې ده، فقط د دې له پاره وه چې د خپل عرص معتقدات، د  

اخالقي   بس.  او  کړي  کلک  او  تثبیت  ارزښتونه  اخالقي  ټولنې  خپلې 

متفکرینو د کانت او هېګل په تقلید د خپلې زمانې موجود ارزښتونه، د  

م یې  خپل  شکل  فلسفي  یو  په  او  کړي  تنظیم  اساسات  عقیدوي  حیط 

خلکو ته وړاندې کړي دي. د » نیتچه« په فکر هیڅ یو اخالقي متفکر د  

خپل عرص له روحيې، د خپلې ټولنې له دیني معتقداتو څخه مستقل فکر  

نه دی کړی او د خپلې زمانې مسلط اخالقي او مروج ارزښتونه یې په پټو  

ک او انتقاد یې پرې نه دی کړی او د اخالقو اسايس  سرتګو منيل دي. ش 

پروبلم ته نه دي متوجه شوي او په اخالقو باندې صحیح انتقاد او ژوره  

مطالعه هغه وخت کېدای يش چې تاریخي زیات اسناد او د برش پېژندنې  

په   ملتونو  او  قومونو  د  موږ رسه وي،  له  معلومات  پراخ  انرتوپولوژۍ  او 

تو باندې خرب شو، تاریخي تحول یې راته معلوم وي،  ژوند، عرف او عادا 

نو هغه وخت موږ له داسې مقایسوي مطالعې او څېړنې وروسته په اخالقو  



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 

 

184 

 

فلسفي فکر کوالی شو. نیتچه وایي چې د داسې مطالعې په نتیجه کې به  

ښکاره يش چې اخالق اساساً دوه ډوله دي: د بادارانو اخالق او د غالمانو  

ه اخالق رسه متضاد او متاقض دي. ارزښتونه یې رسه توپیر  اخالق. دا دواړ 

 لري.

اخالقي ارزښتونه یا له حاکمې طبقې څخه راوالړېږي، هغه طبقه چې په  

په   یا  او  لري.  شعور  باندې  برترۍ  خپله  په  او  ده  پوهه  لوړوايل  خپل 

ډول   هر  او  غالمان  چې  طبقه  هغه  کېږي،  تثبیت  کې  طبقه  محکومه 

فرمان او  معیار    زیردستان  بدو  او  بادارن د ښو  که  په کې دي.  وړونکي 

تعین کړي نو د هغوی په نظر به ښه شخصيت څه رنګ وي؟ ښه او با  

ارزښته شخصيت به هغه وي چې د قدرت خاوند وي، مغرور وي، متکرب  

وي، هغه شخصيت چې وایي داسې کوم او داسې به وي. هغه شخص  

اده یې د قدرت اراده وي او هغه  چې اراده یې د ټولو له پاره قانون وي، ار 

څوک چې دا رنګ غرور او د قدرت اراده ونه لري په سپکه سرتګه به  

محجوب،   ارادې،  بې  جراأته،  بې  بېریدونکی،  ډارن،  کېږي.  کتل  ورته 

استفاده جو اشخاص، هغه خلک دي چې ځان کوچنی کوي، د وهلو او  

د   ټول  دا  وایي.  دروغ  او  کوي  ګدایي  کوي،  تحمل  په  ټکولو  بادارنو 

اخالقو کې ټیټ مقام لري او د حقارت او نفرت په سرتګه به ورته کتل  

کېږي. بادار په خپله د ارزښتونو ټاکونکی دی او د چا تایید ته محتاج نه  

دی. ښه هغه دی چې د ده له پاره ښه دی. بادار په خپل ځان حاکمیت  

ه مزه  لري، پوهېږي چې څرنګه چپ يش، دی له سختیو او زحمتونو څخ

 اخيل او هغه شی یې خوښېږي چې په سختۍ او زحمت الس ته راځي. 

جراأته   بې  او  مرتدد  زیردست  دردېدلی،  مظلوم،  شوی،  تحقیر  که  او 



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 
 

185 

 

د   او  وي؟  ارزښتونه  څرنګه  به  هغه  وټاکي،  ارزښتونه  اخالقي  اشخاص 

دوی په ارزښتونو کې به کومه مشرتکه وجه موجوده وي؟ »نیتچه« وایي:  

اً د زورورو فضایلو ته په بده سرتګه ګوري. هر هغه څه چې  غالم به طبع

بادار د ستاینې او تحسین وړ ګڼي، دی په کې شک او تردید کوي. غالم  

به ځانته داسې قناعت ورکوي چې د بادار نېکمرغي حقیقي نېکمرغي نه 

ده. له بلې خوا هغه ټول صفتونه چې د دردېدلو او رنځېدلو په نفع دي،  

به زیاته رڼا اچول کېږي او لوړ فضایل به ورته ويل کېږي؛    په هغو باندې

لکه همدردي، مهرباين او کومکګره الس، تود او مهربان زړه، حوصله،  

نور. دا ټول هغه صفتونه دي   او داسې  ترحم، تواضع، دوستانه کړه وړه 

چې د دردېدلو او رنځېدلو له پاره ژوند اسانوي او د دوی په کې فایده  

وایي چې د غالمانو اخالق اساساً د مفاد په بناء دي. کوم څه    ده. »نیتچه«

چې د دوی د ژوند له پاره ګټور وي، هغه ښه دي او کوم څه چې د دوی  

د ژوند له پاره زیان او رضر په کې وي، هغه بد دي. مثالً د غالمي اخالقو  

په بناء هغه څوک چې خلک له ځانه ډاروي هغه بد شخصيت دی، د  

قو په بناء ښه شخصیت هغه دی چې خلک ترې وبېرېږي او  باداري اخال 

 وغواړي چې خلک ترې وبیرېږي. 

د نیتچه په نظر د غالمي اخالقو موسس د یهودو قوم دی. د یهود قوم  

ارزښتونه معکوس کړي او د مځکې په رس ژوند ته یې بل رنګ ورکړی.  

ژوند او جهان یې نفي کړی او د انسانیت دنیا یې په یوه انحرايف او غیر  

طبیعي الر روانه کړه. عیسوي اخالق چې د یهودي اخالقو ادامه ده، له  

»نیتچه«  ژون برېښي.  نامه  په  بهرت جهان«  او  »بل  تیښته ده چې د  د څخه 

وایي: »دنیوي ژوند« څخه نفرت، د احساساتو شور ته بد ویل، له ښکال  
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څخه ډډه او پر شهواتو بد ګوماين ټول د انحطاط خطرناکه عالمې دي  

او داسې ښایي چې انسان له خپل ژوند څخه ستومانه شوی وي او غواړي  

ه الړ يش«. د برش د انحطاط مهمه عالمه د نتیچه په فکر همدا  چې له منځ

 د »ارزښتونو معکوس کېدل دي«، له ژوند رسه دښمني کول دي. 

دی وايي یهودي اخالق د داسې منحطو او مریضو اشخاصو د تصوراتو  

مجموعه ده چې غوښتل یې له ژوند څخه په بریايل توب انتقام واخيل.  

ه چې تر اوسه حقیقت ګڼل شوي دي او  دی توصیه کوي چې هر هغه څ

 ارزښت ورکړل شوی دی، باید مرض او فرېب کاري وبلل يش. 

ټولو   په  او  دي  حتمي  او  رضوري  اخالق  نوي  فکر  په  نیتچه  د  لهذا 

ارزښتونو کې یو بنیادي تحول او انقالب راوستل په کار دي او د انسان د 

ب کې دی. او وایي:  راتلونکي ژوند امید هم په دې بنیادي تحول او انقال 

ته   مرحلې  عايل  یوې  شعور  د  انسانيت  دا دی چې  ژوند هدف  د  »زما 

بنیادي   ارزښتونو کې  په  ته یې ورسوم چې  ورسوم. داسې یوې مرحلې 

تحول راويل. له ټولو منحطو او غیر طبیعي ارزښتونو څخه ازاد يش. د  

 ژوند او د جهان تایید وکړي او په انسانيت اعتامد ولري«. 
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۳ 
 

 د سیاست فلسفه

 

په اخالقو او سیاست کې یو ګډ ټکی پروت دی او هغه دا دی چې دواړه  

د انسان د اعاملو او کړو وړو په چوکاټ کې واقع کېږي، یانې دا دواړه د  

ښو او بدو )خیر او رش( په ارزښتونو بنا دي. په اخالقو بحث کول هرو  

انسان تل په یوه ټولنه کې  مرو د سیاست مسأله منځ ته راويل، ځکه چې  

سیايس  هر  او  لري  تشکیالت  سیاسی  خاص  ټولنه  هره  او  کوي  ژوند 

تشکیل ځینې حقوق لري چې افرادو ته ورکول کېږي او ځینې وجایب  

لري چې په افرادو تحمیلېږي. نو کله چې په یوه ټولنه کې داسې حقوق  

لنې ته  او وجایب وي، یانې مقررات او قوانین طرح شوي وي، داسې ټو 

دولت ويل کېږي. یانې دولت هغه متشکله ټولنه ده چې د قوانینو وضع  

 ممکنوي او د سیاست فلسفه هم په دولت باندې خربې لري. 

دولت داسې یوه موسسه ده چې د وګړو په ارادو باندې بشپړ حاکمیت  

لري او د حاکمیت قدرت او قانوين تشدد ټول د ځان حق ګڼي او خپل  

ويل. د سیاست فلسفي موضوع هم دا ده او پوښتنه  مطلق انحصار یې ب

د   او  کوالی يش؟  څنګه  ادعا  حاکمیت  مطلق  د  دولت  یو  چې  کوي 
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بنیاد او اصل والړه   حاکمیت دا ادعا په کوم اساس او پرنسيپ، په کوم 

ده؟ د دې حاکمیت د بنسټ او پرنسیپ څېړل او لټول د سیاست د فلسفې  

 موضوع ده. 

مخه د حکومت او دولت په باره کې د یو څو  مګر له دې څېړنې څخه د  

لنډو ټکو یاد په کار دی. حکومت د دولت په چوکاټ کې هغه موسسه  

ده چې د مقرراتو او قوانینو طرح او تطبیق یې په غاړه دی. حکومت هغه  

اجرایي اورګان دی چې د دولت د قدرت او حاکمیت ښکارندویي او  

وي، یا مورويث، د یوه تن    منایندګي کوي. حکومت کېدای يش انتخايب

په الس کې وي یا د څو تنو، مګر دا مشخصات په دولت نه تطبیقېږي.  

څنګه چې دولت د حکومت په نامه یو اجرايي ارګان لري، همدا شان  

هره موسسه، لکه صنعتي یا تجاريت موسسې یوه اجراییه قوه لري. مګر په  

لر  یوازینی خصوصیت  یوه دولت حکومت  توپري چې د  د دې  ي چې 

نورو موسسو اجرایي قواوې یې نه لري او هغه دا دی چې یو حکومت 

کوالی يش چې د وګړو د موافقې او ارادې په خالف کړه وړه وکړي او  

له تشدد څخه کار واخيل او دې ته حاکمیت وایي او څو اړخونه لري: 

که د دې حاکمیت په مقابل کې په ټولنه کې دننه بې اطاعتي ويش، داسې  

بغاوت بلل کېږي او که له ټولنې څخه بهر د یوه قدرت له خوا له  عمل  

دا   که  او  کېږي  بلل  تسلط  اجنبي  یا  پردی  هغه  مخامخ يش،  خطر رسه 

نامه  په  جنایت  د  عمل  داسې  کړي،  الندې  پښو  تر  فرد  یو  حاکمیت 

یادېږي. دا حاکمیت څو پلوه لري: یو د حاکمیت ادعا، بل د حاکمیت  

میت د اساساتو د صحت او سموايل ثابتول دي.  عميل کول او بل د حاک

د سیاست فلسفه د حاکمیت په بنسټونو بحث کوي او په پرنسیپونو یې  
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خربې لري او مسأله په دې الندې ډول طرح کوي: د یوه دولت حکومت  

 د کوم پرنسیپ په بناء د مطلق حاکمیت حق د ځان ګڼي؟ 

 

 مطلق حاکمیت د خدایي ارادې په بناء: 

حاکمیت یو سرت اصل چې تاریخي اوږده سابقه لري، هغه د    د دولت د 

خدایي ارادې اصل دی. د دې اصل ثبوت له پاره په دیني او آسامين  

متونو کې دالیل لټول کېږي او ويل کېږي چې یو وګړی د خدای په اراده  

په یوه ټولنه حاکمیت کوي. د دې له پاره چې خلکو ته د ښې او نېکې  

الرې( الرښوونه وکړي، له بدو څخه یې را واړوي، د  الرې )یانې د دیني  

دیني قوانینو اطاعت ته یې اړ کړي او بدانو ته جزا ورکړي. خلک د یوې  

رمې حیثیت لري چې خدای)ج( د هغې د چلولو له پاره یو چوپان ټاکي.  

د دې پرنسیپ په بناء دین او دولت متحد او یو ځای کېږي. دین په دولت  

 کاء کوي. او دولت په دین ات 

د دې اصل د ثبوت له پاره له طبیعت څخه هم الهام اخیستل کېږي او  

ويل کېږي: څنګه چې په طبیعت کې پالر شته چې د اوالد او کورنۍ د  

خوراک، پوښاک، هستوګنځي او د ژوند د نورو اړتیاوو له پاره هڅه او  

کوښښ کوي، همدارنګه په ټولنه کې یو حکمران وي چې د وګړو د پالر  

او  ح مامور  نظام  طبیعت  د  پالر  کې  کورنۍ  په  چې  څرنګه  لري.  یثیت 

موظف کړی دی او د کورنۍ غړي یې نه ټاکي او د هغوی اراده د پالر  

په ټاکلو کې کوم رول نه لري، همدا راز په ټولنه کې حاکم هم  د خلکو  

په اراده نه ټاکل کېږي. دا سیايس ذهنيت چې حاکم د رعایاوو پالر ګڼي،  

( په نامه یادېږي. په پاترنالیستي ذهنيت باندې  Paternalismنالیزم )د پاتر 
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یو اسايس انتقاد کېږي چې وایي: پاترنالیستي سیايس ذهنيت د وګړو د  

انساين حیثیت او ارزښت بې احرتامي کوي او تر پښو الندې یې کوي.  

ځکه چې د دې مفکورې په بناء په ټولنه کې یوازې یو سړی )یانې حاکم 

فر  ټول  او  نور  او  کېږي  ارادې خاوند ګڼل  او  فکر  د عقل،  بالغ،  مانروا( 

خلک ورته کوچنیان نابالغه ښکاري، چې د خپل رسنوشت ټاکلو حق،  

 اراده او شعور نه لري. 

په دې اساس حاکم هیڅکله د خلکو په وړاندې مسوولیت نه لري، بلکې  

اطاعت    د خدای په نزد مسوول دی. د رعایاوو وظیفه د حاکم د اوامرو 

دی او له خپلو کړو وړو څخه حاکم ته مسوول دي. د عمل او واقعيت  

مطلقه   څخه  اصل  دې  له  کې  نړۍ  په  اجتامع  او  سیاست  د  پلوه،  له 

 حکومتونه، استبدادي رژیمونه را والړېږي. 

 

 د مطلق حاکمیت نور پرنسیپونه: 

د   او  دي  شوي  نوې خربې  فلسفه  په  سیاست  د  کې  جهان  لویدیځ  په 

دولت د حاکمیت له پاره ځینې نور بنسټونه لټول شوي دي. د دې لنډې  

لیکنې په چوکاټ کې به یوازې د مثال په ډول هغه درې مهمې نظریې  

څه ناڅه بیان يش چې د سیايس فلسفې په تاریخ کې ډېر زیات اهمیت  

 لري؛ یانې د هابس، روسو او مارکس نظریې. 

 

 د بېرې په بناء:مطلق حاکمیت د خلکو په اراده او  ( ۱

( مطلق حاکمیت تاییدوي او هغه یو واقعيت  Thomas Hobbesهابس )

ګڼي. مګر د دولت د حاکمیت بنسټ په دیني ارشاداتو او مقدسو متونو  
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کې نه لټوي. دی نه وایي چې مطلق حاکمیت داسې یو قدرت دی چې  

  خدای یې په خپله اراده د بندګانو له منځه یو تن ته سپاري. دی وایي

چې د دولت د حاکمیت حق د هغو خلکو له خوا یو حکومت ته ورکول  

کېږي چې د دولت شکل یې غوره کړی وي. د سیايس فلسفې په تاریخ  

 کې د هابس نظریه هغه مهم قدم دی چې دین او دولت رسه جال کوي. 

د هابس په نظر مطلق حاکمیت داسې یو واقعيت دی چې انکار ترې نيش  

واقعيت   دې  د  فرضیه  کېدای.  کومه  چې:  کوي  سوال  دی  کې  باره  په 

کوالی يش چې د دې واقعيت د موجودیت دالیل او علل موږ ته روښانه  

کړي او کوم پرنسیپ د دې واقعيت د موجودیت دالیل او صحت موږ  

ته ثابتوالی يش؟ د دې پوښتنو د ځواب له پاره دی په خپل مشهور کتاب  

نسان دوه ډوله جسم لري. یو  ( کې وایي چې: ا۱۶۵۱»افسانوي ښامار« )

د انسان طبیعي جسم او بل د انسان مصنوعي جسم دی. د انسان مصنوعي  

جسم د انسان له طبیعي جسم څخه له هره پلوه تقلید کوي او داسې قوي  

او عظیم الجثه مصنوعي حیوان ترې جوړېږي چې له افسانوي ښامار رسه  

املناف مشرتک  د  ښامار  مصنوعي  دا  او  لري  ع  شباهت 

(Commonwealth  یو داسې  دولت  یادېږي.  نامه  په  دولت  د  یا   )

مصنوعي حیوان دی، چې په قدرت او جسامت کې له طبیعي انسان څخه  

ډېر لوی دی. حاکمیت د دې مصنوعي حیوان هغه مصنوعي روح دی 

چې دا جسم پرې ژوندی دی او حرکت کوي. قاضیان او د قضایي او  

ورین د دې جسم مفصلونه دي. مجازات  اجرایي قواوو نور آمران او مام

او مکافات هغه رشیانونه او پلې دي چې د جسم مفصلونه پرې حرکت  

کوي او خپلې وظیفې پرې رسته رسوالی يش. د انفرادي اشخاصو ثروت  
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او شته د دې جسم قوت دی. قوانین او مقررات د دې جسم عقل او اراده  

دی، نفاق او رشارت ده. اتفاق د دې مصنوعي جسم روغوالی او صحت  

 یې مرض دی، کورين جنګونه یې مرګ دی.

هابس پوښتنه کوي: انسان څه اړ کړ چې داسې بال په ځان مسلطه کړي؟  

یانې ولې انسان دولت جوړوي؟ له خپل فردي اختیار او له خپلې آزادۍ 

اختیار   خپل  ته  اشخاصو  یا  شخص  داسې  او  محروموي؟  ځان  څخه 

 لري؟  ورکوي چې د مطلق حاکمیت حق

هابس د دې سوال ځواب د انسان په طبیعت کې پیدا کوي. د ده په فکر  

په خپله انساين طبیعت انسان دې ته اړ بايس چې خپلې واګي د یو مطلق  

حکمران او مقتدر زمامدار الس ته وسپاري. دی وایي: په طبیعي حالت  

څ  کې انساين افراد په عمومي ډول دومره یو له بل رسه مساوي دي چې هې 

نه يش   نورو  په  برتري  سارې  بې  او  تفوق  العاده  فوق  یو  داسې  فرد  یو 

درلودی چې له هغې څخه داسې استفاده وکړي چې بل کوم فرد وررسه  

برابري ونه کړای يش. مثال  یو شخص که هر څومره جسامين قوت او  

قدرت ولري، یو کمزوری کوالی يش، یا د دسیسې له لیارې یا د نورو  

ګرتیا هغه مړ کړي، یانې په عامه توګه د لیاقتونو او مهارتونو  ضعیفانو په مل 

له لحاظه انساين افراد یو له بله رسه مساوي دي. له دې مساواتو څخه په  

امیدونو او ارزوګانو کې هم مساوات را پیداکېږي او ټول انسانان یو هدف  

ي ته د رسېدو ارزو درلودای يش. د مثال په توګه که دوه انسانان وغواړ 

تن   یو  یوازې  څخه  هغه  له  چې  راوړي  ته  الس  مطلب  یو  داسې  چې 

پیدا   را  کې دښمني  منځ  په  دواړو  د  کې  نتیجه  په  وکړای يش،  استفاده 

کېږي او د دې له پاره چې یا ځان له خطره وسايت او یا یوازې هدف ته  
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ورسېږي نو یو به دې ته اړکېږي چې یا هغه بل مړ کړي او یا یې خپل  

هذا د هابس په فکر د انسان طبیعي لومړنی او عمومي متایل  مریی کړي. ل

د قدرت دایمي اراده ده چې تر قربه پورې له انسان رسه ملګرتیا کوي. دا  

ځکه چې په طبیعي حالت کې هېڅ فرد داسې یو ډاډ نيش پیدا کوالی  

چې د ژوند موجود مساعد رشایط وسايت، مګر په یوه رشط چې قدرت  

یات يش او د زیات قدرت الس ته راوړو لپاره ټول  یې ال نور هم پسې ز

انسانان د یوه دایمي جنګ او کشمکش په حالت کې شپې او ورځې سبا  

او   په خپل مال  انسان په خپل ژوند،  په داسې طبیعي حالت کې  کوي. 

شتمنۍ تر سبا پورې ډاډ نه لري. که سفر کوي باید مسلح وي، که خوب  

کې وتړي. که یو مشرتک قدرت نه  کوي باید دروازې په ځان پسې کل 

وای چې انسانان ترې وېرېدای نو په طبیعي حالت کې به د انسانانو په  

منځ کې دایمي جنګ وای. یو بل به یې وژلی او په خپل منځ کې به یې  

د   »انسان  په طبیعي حالت کې  نو هابس ځکه وایي چې:  رسه خوړلی. 

 انسان له پاره لېوه دی«.

د صنعت را پیداکېدل، د زراعت او کرنې امکانات  په داسې رش ایطو کې  

له منځه ځي. ځکه چې له هغو څخه د ګټې اخیستو ډاډ به نه وای. همدا 

راز نه به ښارونه جوړ شوي وای او نه به متدن منځ ته راغلی وای او نه به  

پوهه، نه به علم او هرن وای او نه به ټولنه او انسان تل د یوه ناڅاپي مرګ  

انتظار یوازې د فقر، بدبختۍ او وحشت په حالت کې ژوند کوالی.    په 

رسبېره پر دې په داسې یوه حالت کې چې هر انسان د بل انسان په مقابل  

کې جنګېږي، د عدالت او بې عدالتۍ، د خیر او رش مفاهیم هم ځای نه  

يش پیدا کوالی. په هر هغه ځای کې چې مشرتک قدرت نه وي، نو قانون 
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هر هغه ځای کې چې قانون نه وي نو عدالت او بې عدالتي  به نه وي او په  

مانا نه لري. ځکه چې عدالت او بې عدالتي کوم مطلق او په خپل ذات 

والړ ارزښتونه نه دي او یوازې په انسان او ټولنې پورې تړيل دي او بس.  

دلته هابس د سیاست په فلسفه کې د اخالقو مسأله په ښه توګه منځ ته  

ځکه   نو  له  اچوي،  او  ،لنډ  وحيش  بدبخت،  داسې  د  چې  وایي  هابس 

تشویشه ډک ژوند په مقابل کې څه کول په کار دي؟ انسان د انسان رش  

پیدا کوالی   اطمینان را  په ژوندانه کې  څنګه دفع کوالی يش او څنګه 

يش؟ دا کار هله کېدای يش چې د افرادو په ارادو کې وحدت را پیدا  

تسلیم کړي. نظم او قانون ممکن يش.  يش؟ او یوې ګډې ارادې ته ځان  

دا و د هابس په نظر د دولت د جوړښت علت. دولت د بې نظمۍ د تهدید  

په مقابل کې د انسان عکس العمل دی، دولت هغه وسیله ده چې له انسان  

یوه   اساس  دولت  د  ډول  دې  په  کوي  دفع  طبیعت رش  انساين  د  څخه 

ده پیدا يش، پکار ده چې  مشرتکه اراده ده. د دې له پاره چې داسې ارا

ټول خپل واک او قدرت یوه شخص او یا د اشخاصو یوې اسامبلې ته  

وسپاري او هغه اسامبله په خپل وار خپل قدرت د یوه شخص په الس  

افسانوي   هغه  یا  په دې ډول هغه مصنوعي حیوان  او  متمرکز کړي  کې 

 ښامار چې د دولت په نامه یادېږي، را پیدا کېږي. 

 

 دولت حاکمیت د خلکو په اراده او د اجتامعي تړون په بناء:  د ( ۲

( انقالب  امریکا  د  لکه  انقالبونه؛  پېړۍ  اتلسمې  عیسوي  د  ۱۷۷۶د  او   )

( د جان الک او په تېره د ژان ژاک روسو له  ۱۷۸۹فرانسې لوی انقالب )

نظریاتو څخه الهام اخیسته او انقالبیونو یقین درلود چې د دوی انقاليب  
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روسو له فلسفې رسه بلکل برابر دی. د روسو سیايس فلسفه نه    حرکت د

یوازې د سیايس فلسفې د تاریخ سرت جز دی بلکې په نننۍ نړی کې ال 

اوس هم ژوندۍ ده او اوسنیو سیايس او اجتامعي پوهنو کې چې ځینې  

او  حقوق(  )برش  د  حقوق(؛  )طبیعي  لکه  پکاريږي؛  اصطالحات  سرت 

منب ټولو  دې  د  نور،  او  داسې  دموکراتیک  ځینې  دي.  اثار  روسو  د  ع 

 پارملاين رژیمونه نن هم د روسو په سیايس نظریاتو والړ دي.  

اثر نوم دی، چې  Contrat Sociag (۱۷۶۲ »اجتامعي تړون« ( د همغه 

روسو پکې خپل سیايس نظریات بیانوي او داسې پیل کوي. »انسان په  

ې دی. یو تن فکر  نړۍ کې آزاد زېږي خو په هر ځای کې په زنځیرو ک 

کوي چې د نورو بادار دی او حال دا چې له نورو زیات په غالمۍ کې  

ژوند کوي ــ دا حال څرنګه منځ ته راغلی دی؟...« یانې انسان ولې او د  

کومې مالحظې له مخې ځان د قوانینو او قواعدو په زنځیرونو تړي؟ آیا  

درت د قانون او  زور او قدرت انسان دې کار ته اړ کړی دی؟ یانې آیا ق 

مقرراتو منبع ده؟ یانې قدرت او زور قانون دی؟ روسو وایي: نه! قدرت  

او زور هېڅکله قانون منځ ته نيش راوړی. که فرض کړو چې قدرت د  

قانون او حق رسچېنه ده، نو له داسې فرضیې څخه یو عامل مزخرفات او  

ي، نو متناقض نظریات راوځي. ځکه که قدرت د حق او قانون رسچېنه و 

هر قدرت چې له بل قدرت څخه زیات وي، نو حق به هم د زیات زور  

په پلو وي. په دې ډول کله چې انسان ډاډ پیداکړ چې بې له کومو مجازاتو  

د زور په وسیله بې اطاعتي کوالی يش نو بې اطاعتي به یو قانوين عمل  

يش، څنګه چې همېشه به حق د قوي په جانب وي، نو د انسان هڅه به  

ه ټول ژوند کې د زیات قدرت الس ته راوستل وي او بس. مګر داسې  پ
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حق او قانون ته، حق او قانو ن نه شو ويالی چې د قدرت او زور له منځه  

تلو رسه له منځه ځي. که د زور او فشار الندې انسان اطاعت ته اړ يش، 

نو دا مجبوریت د اطاعت کوم مکلفیت نه را پیدا کوي. د زور او فشار  

دې انسان اطاعت ته اړ کېږي. مګر هېڅ اخالقي مکلفیت په کې نشته. الن

روسو وایي: قوت یو فزیکي فشار دی. زه نشم پوهېدای څنګه یو فزیکي  

تاثیرات درلودای يش   اجباري عمل    – فشار اخالقي  یو  تسلیم  ته  قوت 

دی، نه ارادي. فلهذا قوت هېڅکله اخالقي مکلفیت نيش کېدای. په دې  

په فکر باید دا ومنو چې زور او قوت د حق او قانون بناء نه    توګه د روسو

ده. رسه له دې هم موږ مجبور او مکلف یو، د قانوين قدرت مننه وکړو.  

نو لومړنۍ پوښتنه په ځای پاتې ده: یانې د سیايس لوی مکلفیت بنسټ  

 څه دی؟  

روسو د دې پوښتنې د حل له پاره داسې تحلیل کوي: فرض کړئ چې په  

حالت کې د انساين نسل د دوام له پاره داسې لوی موانع را پیدا    طبیعي 

يش چې له فردي امکاناتو څخه بهر وي او که انسان په خپل ژوند کې  

څه اسايس تغییر را نه ويل، نو د ژوند پایښت به یې غیر ممکن وي. د  

داسې مشکل حل به په دې کې وي چې یوه اتحادیه جوړه يش چې د  

ه د هر وګړي شخصیت او ملکیت وساتل يش، په داسې  ګډو قوتو په وسیل

یوه اتحادیه کې چې وګړي له نورو رسه یو ځای کېږي او اتفاق کوي هر  

وګړی بیا هم د خپل ځان تابع دی او خپله لومړنۍ آزادي سايت. د برشیت  

په دې ډول چې موږ هر یو   په اجتامعي تړون کې دی.  د مشکل حل 

په مشرتک ډ ارادې  خپل شخص، خپل قوت  ول د یوې لوړې عمومي 

 تابع کړو او د یو کُل د غړي حیثیت پیدا کوو.
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اجتامعي   یو  او  یو ګډ عمل  پر ځای  انفرادي شخصیت  د  په دې ډول 

موجود منځ ته راځي چې خپل یووالی، هویت، خپل ژوند او خپله اراده  

د وګړو له متحد عمل څخه الس ته راوړي او اجتامعي شخصيت چې  

صو څخه جوړ دی، د سیايس نظام په نامه یادولی شو چې  له ټولو اشخا

په غیر فعال صورت ورته دولت وایو په فعال صورت ورته فرمانروا او له  

نور رسه په مقایسه کې ورته قدرت وایو. هغه کسان چې په دې اتحاد کې  

رسه یو ځای شوي دي »همشهریان« دي او که یوازې د دولت د قانون  

ېږي. نو له دې کبله دولت له اجتامعي تړون څخه را  تابع وي رعایا بلل ک

پیدا کېږي او دولت هغه زنځیر دی چې انسان پکې په خپله ځان تړي.  

ځکه چې خپله ګټه یې پکې لیدلې ده. انسان په اجتامعي ډول له طبیعي  

حالت څخه غوره او ډاډه ژوند کوي. د دې پر ځای چې په قدرت پسې  

ت او بې خلله نه پاتې کېږي؛ انسانان  هلې ځلې وکړي چې هېڅکله ثاب

داسې حقوق او قدرت پیدا کوي چې په خپله اجتامعي اتحادیه له هغه  

نابرابرۍ پر ځای چې طبیعت د   څخه دفاع کوي. د هغې بې توازنۍ او 

افرادو په منځ کې پیداکړي دي، اجتامعي اتحادیه په وګړو کې مساوات  

وين. که څه هم انسانان طبعاً  ټینګوي چې هم اخالقي بڼه لري او هم قان

)یانې د جسمي قوت، ذکاوت او نورو( له پلوه رسه مساوي نه وي خو د 

 مدين حقوقو له مخې ټول رسه برابر دي. 

نیمګړو   او  ناقصو  په  یوازې  مساوات  او  برابري  دا  چې:  وایي  روسو 

 حکمتونو کې غولوونکې ظاهري بڼه پیدا کوي. 

فقر په حالت کې د فقراوو ساتل او  په داسې رژیمو کې یوازینی هدف د  

د بډایانو د شتمنۍ او قدرت تضمین دی. په واقعيت کې قوانین تل د هغو  
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کسانو په خدمت کې استخدامېږي چې ملک او مال لري او د هغو خلکو  

په رضر دي چې څه نه لري. له دې خربو څخه داسې نتیجه اخیستالی  

ه دی چې ټول وګړي یو  شو چې اجتامعي ژوند هغه وخت د انسان په ګټ

څه ولري او هېڅ یو ډېر څه ونه لري. د روسو په عقیده یوازې عمومي  

اراده کوالی يش چې دولت حقیقی هدف، یانې مشرتکې ګټې او مفاد  

د   منځ تصادم هغه عامل و چې  په  ته ورسوي. ځکه چې د فردي ګټو 

دولت جوړول یې رضوري او حتمي کړل. مګر بیا د دې ګټو اتفاق او  

په   وګړو  د  کړل.  ممکن  یې  جوړول  دولت  د  چې  و  عامل  هغه  ګډون 

متضادو ګټو کې یو مشرتکه وجه شته او هغه اجتامعي رابطه ده، ځکه که  

په دې راز راز متضادو ګټو کې د اتفاق ګډ علتونه او د مشرتک منفعت  

کوم بنسټ نه وای نو هېڅکله انساين ټولنه نشوه تشکیلېدای. له دې امله  

ولنه کې حکومت باید یوازې د دې ګډ منفعت په بنسټ والړ وي  په یوه ټ 

 او بس. 

د روسو په نظر په ټولنه کې دوه ډوله ارادې شته: دی یوې ته »عمومي  

لري.   توپیر  اسايس  دواړه رسه  او  وايي  اراده«  »ټولو  د  ته  بلې  او  اراده« 

»عمومي اراده« هغه ده چې یوازې مشرتکې ګټې او منفعت ته یې مخه  

د »ټولو اراده« هغه ده چې شخيص ګټه په نظر کې نیيس او یوازې د  ده.  

انفرادي ارادو مجموعه ده او که موږ د دې انفرادي ارادو له مجموعې  

څخه د شخيص ګټو لږ او ډېر توپريونه لرې کړو، هغه »عمومي اراده« به 

 ترې راووځي. 

ادې  »فردي اراده« او د یو چا فردي متایل کېدای يش چې د عمومي ار 

پر ضد واقع يش او شخيص ځانګړې ګټه د اجتامعي ګټې پر ضد وي،  
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نو داسې شخص ته به دولت یو واقعیت، یو واقعي شخصیت نه ښکاري.  

ګټه   له خپلو مدين حقوقو څخه  به دی هڅه  کوي چې  نتیجه کې  په 

 واخيل، مګر په خپلو قانوين وجایبو به سرتګې پټوي. 

اجتامعي تړون څخه را والړېږي او له  روسو وايي: اقتدار او حاکمیت له  

اجتامعي تړون څخه مراد د داسې یوې ټولنې تشکیل دی چې قوانین  

په  او حاکمیت حق  اقتدار  د  کړای يش.  یې  تطبیق  او  کړای يش  طرح 

 خلکو کې دی.

د دې اقتدار خصوصیات به څه وي؟ د روسو په فکر اقتدار او فرمانروايي  

او  دي  کېدل  عميل  ارادې  عمومي  یوه    د  د  اراده چې  عمومي  او  بس 

اجتامعي موجود په توګه تحقق مومي په خپله د خپل ځان ښکارندويي  

او منایندګي کوالی يش او بس او بل هېڅوک د دې منایندګي حق نه  

اقتدار یو چا ته وسپارل يش، مګر عمومي اراده   لري. کېدای يش چې 

 . چې د دې اقتدار منبع ده، هېڅ چا ته نيش سپارل کېدای 

سیايس اراده په یوه ټولنه کې داسې یو ډول مساوات را پیدا کوي چې  

ټول وګړي د یوه راز رشایطو په اطاعت اړ او مکلف کېږي او له یو راز  

مقابل   په  یانې ټول وګړي د اجتامعي مقرراتو  حقوقو څخه ګټه اخيل. 

کې چې حقوق او وجایب په کې دي مساوي دي، ځکه چې اجتامعي  

ې یوه معاهده نه ده چې د حاکم او محکوم په منځ کې  تړون کومه داس 

تړل کېږي بلکې داسې معاهده ده چې د سیايس ټولنې او د دې ټولنې د  

هر غړي په منځ کې تړل کېږي. نو له دې امله یو اقتدار چې د دې راز  

( لري:  دا الندې خصوصیات  راځي،  ته  منځ  بناء  په  تړون  (  ۱اجتامعي 

دی،   قانوين  اقتدار  )داسې  دی.  بناء  تړون  اجتامعي  په  چې  (  ۲ځکه 
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( ګټور دی ځکه چې  ۳عادالنه ځکه دی چې د ټولو له پاره یو راز دی. )

( ثابت او کلک دی ځکه  ۴له عمومي ګټې څخه بل کوم هدف نه لري. )

 چې د خلکو قدرت د هغې تضمین کوي. 

له دې امله روسو وايي چې: اقتدار په خلکو کې دی. مګر خلک له دې  

اقتدار څخه څنګه کار اخیستلی يش؟ څرنګه چې خلک نيش کوالی په  

عمومي ډول صحیح قوانین طرح کړي او اداري چارې په خپله په الس  

اقتدار یوې   پاره خلک کوالی يش چې خپل  له  نو د دې  کې واخيل، 

 قانون ګذارې ډلې او یا یو اداري هییت ته وسپاري. 

 

 قانون څه ته وایو:

ې ټول خلک )په عمومي توګه( د ټولو خلکو لپاره په  روسو وايي: کله چ 

عمومي ډول څه څرګند کړي، هغه قانون دی. یانې د قانون موضوع د  

هغې ادارې په څېر چې قانون وضع کوي، کُيل او عمومي ده. قانون ټول  

وګړي په مجموعي ډول او ټول اعامل په مجرد ډول په نظر کې نیيس او  

 و ځانګړي عمل ته توجه نه لري. هېڅکله یو ځانګړی شخص او ی

مثالً: قانون کولی يش داسې اعالن وکړي چې په ټولنه کې به ځینې وګړي  

د امتیازاتو خاوندان وي. مګر هېڅ چا ته په ځانګړي ډول دا امتیازات نه  

يش ورکولی. قانون کولی يش طبقايت نظام په ټولنه کې جاري کړي. مګر  

ص د طبقو غړي نيش ټاکلی. لنډه دا  د قانون په توګه هېڅ انفرادي اشخا 

قانون موضوع  د  یو خاص څه وي،  یې  یو عمل چې هدف  هېڅ  چې 

 کېدای نه يش. 

نو له دې نقطه نظره دا الندې پوښتنې بیخي بې ځایه دي: قانون ګذاري  
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ارادې   د عمومي  قوانین  نه دی، ځکه چې  کار  هېچا  د  کار دی؟  د چا 

دالت پر ضد وي؟ هېڅکله د  مظاهر دي. آیا کېدای يش چې قوانین د ع

وايي: څنګه   دا چې  یا  او  نه کوي  عدالتي  بې  مقابل کې  په  خپل ځان 

کېدای يش چې انسان هم آزاد وي او هم د قوانینو تابع؟ ځکه چې قوانین  

زموږ د خپلې عمومي ارادې ثبت دي، قوانین د اجتامعي ژوند او مدين  

قوانینو تابع وي  اتحادیې الزمي رشایط دي. نو هغه خلک چې د داسې  

چې د دوی له خپلې ارادې څخه زېږېديل وي، هغه خلک آزاد دي. له  

دې امله د قوانینو د طرحې قدرت او صالحیت یوازې په خلکو پورې اړه  

لري او د بل هیچا واک نه دی. له بلې خوا هغه قدرت چې وکړای يش  

ټولو   په  )یانې  پورې  کُلیت  په  ونیيس،  الندې  اجراتو  تر  خلکو  قوانین 

پورې( اړه درلودای نيش، ځکه چې دا راز اجرایي قدرت بیخي له داسې  

ټاکلو او مشخصو اعاملو رسه رسوکار لري چې د قانون اېښودو له کُيل او  

یو   ټولنه  سیايس  هره  توګه  دې  په  پېښېږي.  بهر  عمومي چوکاټ څخه 

عامل ارګان ته اړه لري چې د عمومي ارادې الندې کار وکړي او داسې  

وسیله وي چې »خلک د دولت په توګه« او »خلک د حکمران په    یوه

 توګه« یو له بل رسه وتړي. 

 

 حکومت څه ته وایو:

خلک هم تبعه او رعایا دي او خلک هم حاکمه هیات وي. د دې دواړو  

په منځ کې حکومت یو منځنی تشکیل دی چې وظیفه یې د دواړو په  

نو تطبیق دی او د آزادۍ  منځ کې د متقابلې اړیکې ټینګول دي، د قوانی

ساتل دي. حکام د خلکو مامورین دي او د خلکو له خوا هغوی ته واک  
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اقتدار   او خلک کولی يش دا ورکړل شوي  اقتدار ورکړل شوی دی  او 

 څنګه چې یې وغواړي، محدود کړي، تغییر ورکړي او یا یې بېرته واخيل. 

روسو وایي: ګډوډي او بې نظمي چې کله ترې استبدادي رژیم راځي او  

قانون ګذار هیأت   پیدا کېږي، هله څرګندېږي چې  را  اناريش  ترې  کله 

حکومت وکړي او حکومت وغواړي قانون ګذاري وکړي او یا د دولت  

اتباع له اطاعت څخه غاړه وغړوي. د حکومت وظیفه یوازې او یوازې د  

 ی. قوانینو تطبیق د 

او   اریستوکرايس  دیموکرايس؛  دي:  الندې  دا  اشکال  سرت  حکومت  د 

 موناريش. له دې شکلونو څخه د حکومت ښه غوره شکل کوم دی؟ 

روسو وایي: یو هم په مطلق ډول ښه یا بد نه دی. په ځینو برخو کې یوه  

 بڼه ښه ده، په ځینو رشایطو کې بله بڼه. 

 

 دیموکرايس: 

غې کې حاکمه ډله یانې خلک وکړای  د حکومت هغه بڼه ده چې په ه

افرادو او یا د هغوی اکرثیت ته وسپاري. په نتیجه   يش، حکومت ټولو 

کې به د حکامو او روساوو شمېر تر انفرادي رعایاوو او مووسسینو څخه  

زیات وي. په واقعيت کې په دې بڼه حکومت هېڅکله نه دی پیدا شوی  

يش کېدای چې ټول خلک    او نه پیدا کېدای يش. ځکه هېڅکله داسې نه

ته  چارو  سیاسی  او  اجتامعي  ټول وخت  خپل  او  غونډ يش  را  همېشه 

نه کېدونکی کار   وبخښي. د داسې حکومت د ټولو رشایطو راغونډول 

 دی. تر ټولو نه سرت رشایط او مشکالت یې د روسو په نظر دا الندې دي: 

ټول  لومړی: باید دولت ډېر کوچنی وي، لکه ښاري دولت، تر څو چې  
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 خلک په اسانۍ رسه راټول يش؛ لکه د پخواين اتن ښاري دولت.  

ګي په کار ده، تر څو په مسایلو کې کړکېچ  دوهم: په کړو وړو کې ساده

 را پیدا نيش. 

پلوه   له  شتمنۍ  او  موقف  اجتامعي  د  کې  منځ  په  افرادو  د  باید  درېیم: 

حقوقو  مساوات موجود وي. ځکه چې که داسې مساوات نه وي، نو بیا په  

 او اقتدار کې مساوات زیات پایښت نه کوي. 

څلورم: له تجمل څخه باید پرهېز ويش، ځکه چې تجمل له شتمنۍ څخه  

 را پیدا کېږي. یا د شتمنۍ الس ته راوړل رضوري کوي. 

شمېر   زیات  هر څومره  دا دی چې  مشکل  کې  بڼه  دې  په  د حکومت 

ا  د  اندازه  هغه  په  اداري چارو مسوولیت ولري،  د  او  خلک  تاثیر  جراتو 

اصيل  چې  زیاتېږي  دومره  مشورې  او  اترې  خربې  ورکېږي.  قدرت 

 موضوع له منځه ځي او یا یې د اجراء وړ فرصت تېرېږي. 

داخيل شخړو   او  کورنيو جنګونو  د  کې  رژیم  هېڅ  په  فکر  په  روسو  د 

ټولو   له  کېږي.  راپیدا  کې  دیموکراسۍ  په  چې  لکه  نشته،  خطر  دومره 

ايس زیاته متامیله ده چې په بل یوه رژیم تبدیله  رژیمونو څخه دیموکر 

يش. دیموکرايس د حکومت داسې یوه بڼه ده چې ډېرې زیاتې څارنې،  

پاملرنې او زغم ته اړه ده او وایي:»که انسانان ټول خدایان وای، نو د دوی  

د حکومت بڼه به ډیموکرايس وای؛ د حکومت داسې بشپړه بڼه د ناقصو  

 ده«.  انسانانو له پاره نه 

 

 

 



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 

 

204 

 

 اریستوکرايس:

د حکومت هغه شکل دی چې په هغه کې خلک )یانې حاکمه هیأت( د  

د  راز  دې  په  سپاري.  ته  الس  اشخاصو  محدودو  د  واګي  حکومت 

موسسینو شمېر له روساوو )حکامو( څخه ډېر زیات وي. اریستوکرايس  

انتخايب   ده.  پاره  له  خلکو  ابتدايي  او  ساده  ډېرو  د  د  اریستوکرايس 

حکومت ډېر غوره شکل دی او مورويث اریستوکرايس د حکومت ډېر  

بد شکل دی. ځکه چې په انتخايب اریستوکراسۍ کې اشخاص د هغوی  

د پوهې، استعداد او لوړو صفاتو له کبله د حکومت له پاره ټاکل کېږي  

او په مورويث اریستوکراسۍ کې اشخاص حکومت خپل اريث حق ګڼي؛  

 د حکومت کولو له پاره پوره لیاقت او استعداد ونه لري.   که څه هم

او   وي  فعاله  زیاته  دی:  دا  خصوصیت  عمومي  بڼې  اریستوکراتیکي  د 

ژر   يش،  داېرېدای  ژر  کې  په  غونډې  وي،  اغېزمن  زیات  یې  اجرأت 

تصمیم نیول کېږي. په ملک کې دننه د چارو په مخکې بیولو کې د نظم  

موفق وي او د هېواد نه بهر زیات او بادوامه  او ډسپلین په جاري ساتلو کې  

ډېره   بڼه  دا  حکومت  د  فکر  په  روسو  د  يش.  راوړی  ته  الس  اعتبار 

اقتصادي ده، ځکه چې هغه کار چې سل زره کسه په غاړه اخيل، سل ښه  

 انتخاب شوي اشخاص یې ډېر ښه او ډېر ښه رس ته رسوي. 

 

 موناريش:

)یانې حاکمه هیأت( د  د حکومت هغه بڼه ده چې په هغې کې خلک  

حکومت اقتدار یوه شخص ته سپاري او بیا نور اشخاص له دې شخص  

د   دا  کې  حکومتونو  په  راوړي.  ته  الس  صالحیت  او  قدرت  څخه 
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حکومت ډېر پیاوړی شکل دی. ځکه چې ټول قدرت یو مرکز ته مخه  

واحدې   یوې  د  یوه الس وي،  په  پرزې  ټولې  ماشین  اجتامعي  د  لري. 

تابع و  نه  ارادې  او نقیض قدرتونه چې یو بل خنثی کړي، هېڅ  ي، ضد 

راپیدا کېږي. ډېر کم فعالیت، ډېرې زیاتې اغېزې او نتیجې لري. مګر د  

دې شکل لوی او مهم رشط دا دی چې د حکمران استعداد او لوړتیا باید  

 د دې درندې وظیفې په برابره وي.

او   یا شاهي رژیم ځینې سرت  اسايس عیبونه  د روسو په عقیده موناريش 

لري او هغه په دې ډول دي: کله چې یوازې یو شخص د قدرت واګي  

واحد   ورکوي،  السه  له  احساس  عدالت  او  عقل  د  ژر  ډېر  نو  واخيل، 

حکمران تل د استبداد خوا ته متامیل کېږي، د رعایاوو په محبت ډېره  

زیاته   په  رعیت  د  پایښت  اقتدار  خپل  د  او  خیر  خپل  کوي.  اتکاء  لږه 

رۍ او فقر کې ګڼي. په دې فکر چې هر څومره خلک کمزوري او  کمزو 

د   مقاومت قوت کم وي.  د  به وررسه  اندازه  په هامغه  نو  بې وسه وي، 

روسو په نظر د موناريش په طبیعت کې یو اسايس عیب پروت دی چې  

یو مقام یې له جمهوري نظام څخه راټیټوي او هغه اسايس عیب دا دی:  

لږ داسې پېښېږي چې خلک ناپوه او بې کفایته    په جمهوري نظام کې ډېر

اشخاصو ته لوړ مقامونه ورکړي. حال دا چې په موناريش کې زیاتره هغه  

کسان اقتدار په الس کې اخيل چې فاسد، ټیټ همته، چل باز او دسیسه  

کار وي او د دې ذکاوت له برکته چې په چل بازۍ او دسیسه کارۍ کې  

ږي. بل لوی مشکل تسلسل دی. یانې د  یې لري، لوړو منصبونو ته رسې

په   هغه  بلکې  انتخابېږي،  نه  جانشین  هغه  د  وروسته،  مرګه  له  حکمران 

لېونی د   یا یو  او کېدای يش چې یو کوچنی  انتقال کوي  مورويث ډول 
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 خلکو حکمران يش. 

لنډه دا چې د روسو په فکر: »د حکومت ټولې بڼې د خپل اضمحالل  

ه چې همېشه شخيص اراده د عمومي  تخم په خپل بطن کې لري. څرنګ 

ارادې پر ضد عمل کوي، نو ځکه حکومت تل د خلکو په مقابل کې 

واقع کېږي. هر څومره چې دا اختالف شدت مومي، په هغه اندازه اسايس  

بهرتین   لري،  مرګ  او  زېږېدنه  جسم  هر  چې  لکه  کوي،  تغییر  قانون 

تخریب    سیايس تشکیل هم د زېږېدنې له ورځې څخه د خپل مرګ او 

 عوامل په ځان کې لري«.  

د   قوه  مقننه  دی.  کې  اقتدار  مطلق  په  پرنسیپ  ژوند  د  ټولنې  سیايس  د 

دولت زړه دی او اجراییه قوه د دولت دماغ دی. که دماغ فلج يش، بیا هم  

جسم ژوندی پاتې کېږي. مګر که زړه ودرېږي، نو جسم مري. په هغه  

مقننه قوه بیا نشته او دولت  ځای کې چې قوانین زاړه او کمزوري يش، نو  

 مري«. 

 

 دولت د مادي تاریخي فلسفې په نظر:( ۱

 د سیايس فلسفې په دې لنډه مطالعه کې موږ څو نظریې طرح کړې:  

( د ځینو خلکو په نظر حکمران د خدای په اراده د حکومت واګي په  ۱)

او له دې آسامين حق څخه په استفاده، حکمران یوازې د   الس اخيل 

وړاندې مسوول دی او د خلکو په مقابل کې کوم مسوولیت نه    خدای په 

 لري.  

( هابس وویل چې د دولتونو له پاره الزمه ده چې حکومتونه تشکیل  ۲)

کړي او حکومتونه باید په خلکو د قدرت او فشار حق او انحصار ولري.  
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ځکه چې که حکومت نه وي، ګډوډي او بې نظمي راپیدا کېږي او دولت  

 له منځه ځي.  

  ( د روسو په فکر په خکو باندې د دولت په نامه د حکومت قدرت ۳)

جاري کول، یو قانوين او په ځای کار دی خو په دې رشط چې د عامه  

 ګټو او منفعت له پاره وي.  

د نوې مادي تاریخي فلسفې مؤسس »مارکس« په سیايس تفکراتو کې  

سرت ټکی داخلوي او هغه اقتصادي عنرص دی چې د دولت په موجودیت  

یوه هغه  کې اسايس رول لري. یو دولت دوه لویې اقتصادي طبقې لري:  

او د دې   په الس کې دي  اقتصادي تولیداتو وسایل یې  د  طبقه ده چه 

طبقې ځانګړی ملکیت دی او بله هغه طبقه ده چې د دې تولیدي وسایلو  

د مالکانو له پاره کار کوي. مارکس خپل تاریخي عرص تحلیلوي او وایي  

بله   او  ده  طبقه  داره  رسمایه  یا  بورژوازي  طبقې  اقتصادي  دوه  دا  چې 

یا مزدوره طبقه ده. د مارکس په فکر دولت د فشار او قدرت   پرولتاریا 

هغه آله ده چې د هغې په وسیله رسمایه داره طبقه په مزدورانو حکومت 

او حاکمیت کوي. دې فشار او قدرت ته بورژوازي ځکه اړتیا لري چې  

د دې دواړو طبقو په منځ کې د نه جوړېدو او پخال کېدو ژور تناقض او  

ف موجود دی. حاکمه طبقه له قانوين تشدد څخه کار اخيل، د دې  اختال 

 له پاره چې رسمایه داره طبقه خپلې طبقايت ګټې خوندي او پیاوړې کړي.  

طبقايت   دا  او  نظر ګوري  په دې  ته  ټول جریان  تاریخ  د  مارکس  کارل 

تضادونه د تاریخ په بېلو بېلو عرصونو کې په راز راز شکل ويني. مثالً په  

و شوو پېړیو کې دا رنګ تضاد د فیوډايل مالکینو او بورژواوو په منځ  تېر 

کې موجود وو. بورژوازي د رسمایه دارۍ نظام د پراختیا او ټینګوايل له  
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پاره خپلې خپلواکۍ ته اړه درلوده، نو فیوډايل دولتي نظام یې مات کړ او  

 . د هغه پر ځای یې د رسمایه دارۍ بورژوازوي دولتي نظام کښېناوه

 

 د دولت مبدأ:

کله چې دی د تاریخ جریان څېړي نو دا نتیجه اخيل چې دولت همېشه  

قبیلوي   او  قومي  چې  ټولنې  ابتدایي  و.  نه  موجود  کې  ټولنو  انساين 

تشکیالت یې درلودل، د فشار او تشدد د تنظیم له پاره کوم خاص تشکېل  

د قبیلې د    نه لري. قومي او نور د نظم او ډسپلین مسایل د سپین ږیري او

 مرشانو په وسیله او یا د دود دستور له الرې حل کېدل.  

په دې ټولنو کې د افرادو هېڅ داسې ځانګړې ډله نه ټاکل کېده چې کار 

یې یوازې او یوازې په نورو حکمراين وي او د دې حکمرانۍ له پاره یې  

قومی  وسله وال افراد تر امر الندې وي. د دود او دستور د احرتام لپاره، د  

 مرشانو اقتدار کايف و چې په ټولنه کې نظم او ډسپلین جاري وي. 

تحول سرت   تاریخي  د  ده چې  دا  مفکوره  فلسفي  مهمه  مارکس  د  مګر 

عامل انساين کار او د کار نتایج دي. انساين کار په طبیعت باندې یو راز  

تشدد دی، مګر کېدای يش چې دا تشدد په خپله انسان ته هم مخامخ  

همدا سبب و چې د تاریخ په یوه ځانګړې مرحله کې داسې پېښه  يش.  

له پاره نور زاړه دودونه او رواجونه   شوه چې د کار د تنظیم او ډسپلین 

کايف نه وو او ټولنه اړه شوه، د رسم او رواج او عنعنې د قدرت پر ځای  

یوه ځانګړې فزیکي قوه جوړه يش چې فشار راوستالی يش او بېره تولید  

و الزمه شوه چې مسلحه انحصاري بڼه پیدا کړي او د دې قوې  کړي. ن 

د   چې  استعامل يش  نفع  په  اشخاصو  هغه  شمېر  یو  د  یوازې  استعامل 



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 
 

209 

 

امتیازاتو او لوړو مرتبو خاوندان دي. دا ولې؟ مارکس وایي: دا ځکه چې  

داسې  په  تعاون  اجتامعي  کې  کار  په  کې  چوکاټ  په  ټولنو  ابتدايي  د 

و چې بنسټ یې ګډ ملکیت و. کله چې اشرتاکي  تولیدي اړیکو متکي  

اړیکو هم   نو تولیدي  او شخيص ملکیت راپیدا شو،  ملکیت ړنګ شو 

تغییر وکړ او د انسان استثامر د انسان په وسیله رشوع شو. د انسان استثامر  

د انسان په وسیله باعث شو چې نور د عاداتو او رسومو اقتدار کفایت ونه  

اړه پیداشوه چې په فشار او بېره والړ وي. له دې    کړي او داسې اقتدار ته 

نه وروسته هغه اجتامعي ساختامن چې په هغو کې ټول خلک د مسلحو  

د   چې  ځکه  ځي.  منځه  له  راوالړېدل،  توګه  په  افرادو  جنګي  او  مېړنو 

جنګ بندیان بې وسلې مرییان کېږي او یوازې فاتح باداران چې تولیدي  

په خپل الس کې اخيل  پاره  وسایل هم  له  او قدرت د خپل ځان  قوه   ،

انحصاروي. ابتدایي قبیلې هېڅکله په خپله خوښه غالمي او مرییتوب ته  

غاړه نه ږدي او مرییان هم هېڅکله په خپله اراده نه چمتو کېږي چې بازار  

ته د خرڅالو له پاره واستول يش. د دې له پاره چې انسان مریی يش او  

 ، فشار او تشدد ته اړتیا لري. بیا هر کار باید رس ته ورسوي 

د بادارۍ او غالمۍ تولیدي اجتامعي نظام د خپل ثبات او استقرار له پاره،  

عقیدوي( رسپناه   او  )حقوقي  ذهني  اړتیا    (Superstructure)یوې  ته 

پیدا کړه. الزمه وه چې غالمان قناعت وکړي چې باداري نظام له حق او 

د استقرار او دوام له پاره قواعد  عدالت رسه برابر دی. د دې نوي نظام  

جوړ شول او قوانین طرح شول او په دې راز د غالمۍ او بادارۍ اجتامعي  

روابط حفظ شول. مثالً داسې مفاهیم لکه مطلق )میتافزیکي( حقوق، په  

غالم باندې د بادار مطلق حق، د دې مرام له پاره منځ ته راغلل. د دولت  
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ټولنه   هله جوړه شوه چې  ووېشل  دستګاه  طبقاتو  اجتامعي  متضادو  په 

 شوه او د انسان استثامر د انسان په وسیله پیل شو. 

 

 د دولت اشکال او محتویات:

د مارکس په عقیده بورژوا متفکرین د اذهانو د مغشوش ساتلو له پاره د  

د   مثالً  کوي.  جال  نه  بله  له  یو  محتویات  دولت  د  او  اشکال  دولت 

وکرايس په باره کې خربې کول یا د قواوو  موناريش، اریستوکرايس یا دیم

تفکیک او د قضايي قوې د استقالل په باب بحث کول، ټول د دولت په  

پورې   اشکالو  په  بحث  سیايس  ټول  که  او  دی  بحث  باندې  شکلیاتو 

نظر   په  له دې څخه څرګندېږي چې د داسې متفکرینو  نو  محدود وي 

ت له نظره پټ پاتې  محتویات د بحث وړ نه دي. یانې غواړي دا محتویا

 يش.

د مارکس په نظر بنیادي پوښتنه دا ده: د دولت له قدرت څخه د چا په  

ګټه او د چا پر ضد کار اخیستل کېږي؟ یانې د دولت اجتامعي محتویات  

څه دي؟ مارکس وایي: د دولت اجتامعي محتویات طبقايت دي. په دې 

ژوازۍ رسمایه  لحاظ دولتونه کېدای يش چې د غالمۍ، فیوډالۍ، یا بور 

دارۍ یا سوسیالیستي کارګرۍ رژیم ولري او دا د دولت واقعي محتویات  

د   اساساً  تاریخي جریان څخه راوالړېږي.  او  مبدأ  له  دي چې د دولت 

دولت ماهیت د دولت په محتویاتو کې دی او دا محتویات له شکلیاتو  

و هره بڼه  څخه لومړين او اسايس دي. مثالً د پخواين یونان او روم دولتون

د   اساساً  یا جمهوریت،  او  ویله  دیموکرايس  یې  ځانته  که  درلوده،  چې 

محتویاتو له پلوه د غالمۍ نظام و چې په هغه کې غالمانو هېڅ حقوق نه  
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 درلودل. 

د یو دولت بڼه د هغه اجتامعي واقعي محتویات څرګندوي او په هغه کې  

اريش، اریستوکرايس  د طبقايت مبارزې پراختیا ټاکي. د دولت بڼې لکه مون 

او دیموکرايس کېدای يش یو له بله رسه ګډې يش. یو جمهوریت کېدای  

يش چې ډیموکراتیک وي یا ارشايف. د دولت بڼې اوړي او تغییر کوي.  

تناسب   په  محتویاتو  د  هغه  د  شکل  دولت  د  چې  پېښېږي  هم  داسې 

 د  وروسته پاتې يش او په ټولنه کې داخيل تناقض بهر ته راووځي. مثالً

 بورژوازۍ نظام یا د موناريش بڼه او یا جمهوري بڼه غوره کړي. 

د مارکس په فکر »آزادي« یو سرت سیايس مفهوم دی مګر د دې مفهوم 

آزادې   د  کې  بورژوازي  په  توګه  په  مثال  د  طبقوي دي.  هم  محتویات 

انقالب   لوی  فرانسې  د  او  انقالب  امریکا  د  وو:  دا  محتویات  طبقې 

اسارات څخه او استبداد څخه آزاد کړي او د هر    وغوښتل چې خلک له 

فرد سیايس او اجتامعي ازادي الس ته راويل. مګر د دې جګړې واقعي  

محتویات دا وو: صنعت او تجارت د بورژوازي متوسطې طبقې په الس  

کې و او د کار قواوې یو آزاد بازار ته اړ وې یانې د صنعت او تجارت  

ف د  افراد  وه چې  کې  په دې  د ارشايف  نفع  او  قید څخه  له  نظام  یوډايل 

ملکانو له ملکیت څخه ازاد يش. د دې له پاره چې په ازاده توګه د صنعت  

او تجارت له اړتیا رسه سم په کارخانو او فابریکو کې استخدام يش. د  

»فردي آزادۍ« مفهوم د شخيص ملکیت حقوقي او سیايس شکل دی او  

 دا د بورژوا طبقې بنسټ او بنیاد دی. 
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۴ 
 

 انکشافونه   د اوسني علم النفس ځینې مهم
 

۱ 
 

څومره پوهه او مالومات چې موږ په جهان لرو، په خپل ځان یې نه لرو.  

حتی د خپل ځان په باره کې په هغه اندازه اطالعات چې موږ په خپل 

جسم باندې په خپلو عضوي مسایلو باندې لرو، په همدغه اندازه موږ د  

حوادثو څخه بالکل بې خربه یو او یا زموږ مالومات د خپل  خپلو نفيس  

ځان په باره کې دومره ناقص او نارسا دي چې اکرثاً له واقعیت څخه ډېر  

لرې او ډېر کرت داسې هم کېدای يش چې له دې نفيس واقعیت څخه  

ډېر لرې وي او ډېر کرت داسې هم کېدای چې د دې واقعیت پر ضد 

 وي.

نفيس ح  پر  هغه څه دي چې  دا ځکه چې  مالومات  زموږ  باندې  وادثو 

زموږ له هیلو او ارزوګانو رسه مطابقت او سمون لري. موږ په خپل ځان  

کې هغه څه وینو چې د لرلو هیله یې له موږ رسه وي. موږ په ځان کې  

داسې صفتونه وینو چې اکرثاً په موږ کې هېڅ نه وي او یا په خپل ځان  

رثاً یې په خپل الس په ځان کې را  کې داسې عیبونه کشف کوو چې اک

په خپلو نفيس   باندې  په ځان  یو شخص چې  پیدا کوو. خالصه داسې 



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 
 

213 

 

مسایلو باندې په خپل شخصیت او کرکټري نواقصو باندې صحیح ، دقیقه  

 او بې غرضه علمي پوهه ولري، ډېر کم موندلی شو. 

فه ده،  »د ځان پېژندنه« له یوې خوا د انسان تر ټولو مهمه او اسايس وظی

مګر له بلې خوا تر ټولو ګرانه او مشکله وظیفه هم ده. ال اوس هم تر ډېره  

حده انساين افراد په داسې حالت کې پاتې دي چې د ځان ړانده او د  

دېخوا په غريب  شپېتو کلونو راپه  – جهان بینایان دي. یوازې له پنځوسو  

، د انسان په  هېوادونو کې د نورو علمي او تخنیکي پیرشفتونو په خوا کې

نفيس حوادثو کې هم ځینې مهم کشفونه شوي دي. په روحي مسایلو  

نوې رڼاګانې اچول شوې دي. د روح لوړې او ژورې راسپړل شوې دي،  

د روح پیچ او تاوونه، غوټې او عقدې تر دقیقې مطالعې الندې نیول شوي  

ېره  دي. د دې علمي مطالعاتو له برکته نن د ځان پېژندنې وظیفه هم تر ډ

حده روښانه شوې ده. د مثال په توګه؛ »یم«: ما دا کار وکړ، دا »زه« څوک  

یم؟ او د دې »زه« مانا څه ده؟ او هغه پوهه چې غواړم د ځان په باره کې  

 او د دې زه په باره کې یې پیدا کړم، باید څرنګه وي؟ 

له بلې خوا، پر خپل شخصیت او کرکټري نواقصو باندې صحیحه پوهه  

ه مهمه علمي نتیجه لري او هغه دا ده: کله چې یو فرد په خپلو  یوه عجیب

او   رنځونو  روحي  خپلو  د  او  عیبونو  کرکټري  خپلو  په  حوادثو،  نفيس 

دردونو پر عللو پوه يش، صحیح او دقیق مالومات پرې پیدا کړي، دی به  

نو په خپله اصالح کېږي او دا روحي رنځونه له منځه ځي. په انسان کې  

دي قوت راپیدا کېږي. فرد په خپل ځان کې یو نوی فکري،  یو نوی ارا 

ذهني او هیجاين ژوند کشف کوي او داسې برېښي لکه چې فرد به په یو  

 پرېشانه خوب ویده وي او ناڅاپه یو نوي ژوند ته راویښ يش.
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ټولې نفيس مسألې، حیايت مسألې دي. ژوند داسې یوه دوره ده چې په  

نورمال ډول او بې له کومې ناڅاپي پېښې، تر پنځوسو او شپېتو کالو پورې  

هم   توقع  ژوند  کالو  اتیا  یا  اویا  د  دنیا کې خلک  نننۍ  په  او  دوام کوي 

درلودی يش. اوس به وګورو چې له دې دورې څخه څرنګه استفاده کول  

یوه  په   امکاناتو  شمېرو  بې  د  دی،  ارزښت  یو  خپله  په  ژوند  دي.  کار 

مجموعه. دا وګړي د ارزش په کومو الرو کې استخداموي او له دې بې  

شمېرو امکاناتو څخه څرنګه استفاده کېږي. ځکه چې د افرادو فرق او  

کې  الر  خاصه  یوه  په  شخص  هر  دی.  کې  استفاده  همدې  په  توپري 

انه بېګانه ځان ترې هېر يش او ورځې تېروي.  استخداموي، ځینې له ځ 

له   ورته  ژوند  لري چې  اضطرابونه  ژور  او  وسوسې  ژورې  داسې  ځینې 

زهرو ډکه پیاله يش او تر اخري قطرې پورې یې څښي او ځینې اشخاص  

داسې يش چې له ځانه بېګانه وي او د ژوند سهار او غرمه ترې د غفلت  

مازدیګر را ورسېږي او د ژوند    په خوب کې تېره يش او کله چې د ژوند

ملر مخ په غروب يش او د مرګ ترږمۍ ورو ورو را نژدې يش، نو غیر له  

دې چې د ژوند حقیقي ارزښتونه درک کړي، غیر له دې چې له خپلو  

نفيس او فکري امکاناتو څخه یې عقيل استفاده هم کړې وي، یوازې او  

رځې ژوند کړی  یوازې یې په روحي ژور او دایمي اضطراب کې څو و 
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له دنیا څخه   او سودا کې سرتګې  بېره  نهایته  بې  باالخره د مرګ  او  وي 

نصیب يش.   په  یې  یو رسنوشت  داسې  غواړي  نه  هېڅوک  ټکي کړي. 

مګر په واقعیت کې موږ ټول په دې رسنوشت مبتال یو. یوازې موږ هڅه  

کوو ځان ترې بې خربه وساتو او د حال زمانې په کومه لحظه کې چې  

د کوو، خپله مايض هېروو او تحت الشعور ته یې سپارو او مستقبل ته  ژون

صحیحه توجه او التفات نه کوو او که لږه توجه وکړو، رامالومه به يش  

نو   شو،  دقیق  هم  نور  لږ  که  او  تهدیدوي  هم  موږ  بد رسنوشت  دا  چې 

مالومه به يش چې دا شان رسنوشت موږ په خپله په الس ځانته برابر کړی  

هغه زنځیرونه چې د روحي مرضونو په راز راز بڼو زموږ الس او  دی او  

پښې تړي او موږ کې سامل طرزالعمل او باعمل او بامثر ذهني فعالیتونه  

 فلجوي، اکرثاً موږ په خپل الس جوړ کړي وي.
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رښتیا هم که موږ لږ د ځان په باره کې غور وکړو او خپل ګېرچاپېر ماحول  

په دقت غور وکړو، او دردونه د    ته  څه وینو؟ یو سلسله روحي رنځونه 

عداوتونه،   بدبیني،  روابط،  منفي  جنجايل  پرپیچه  کې،  منځ  په  افرادو 

نامالوم   په  یو  هغه  چې  وینو،  هڅه  پسې  اخیستلو  انتقام  او  کینه  بغض، 

سلسله   یوه  په  فکرونو  داسې  د  بل  هغه  کوي،  سبا  شپې  کې  اضطراب 

له ذهن څخه چاپېر شوی دی او    کېښوتلی دی چې د زنځیر په شان یې

هېڅ نيش کولی چې ځان ترې خالص کړي. شپې په بې خوبۍ تېرېږي 

او ورځې د بې خوبۍ په سودا. هغه یو پر خپل ځان لعنتونه وايي او ټول  

عمر د پښېامنۍ په اور کې سوځي. هغه بل ته ځان له هر څه نه، له انسانه  

ساس ته یوه جزيي صدمه  او جهانه لوړ ښکاري او که یې د دې تفوق اح

هم ورسېږي، په یو ژور غم او نامحدوده غصه کې ډوب يش، له هر څه  

نه متنفر يش، له هر څه جدا یوازې د خپل ذهن په ژورو کې د خیايل او  

وهمي برترۍ لپاره رنځېږي او دردېږي. او یو بل کوم وخت چې د ژوند  

ل پر ځای چې  د دې  مخامخ يش،  مسألې رسه  مهمې  کومې  خپلو  له  ه 

ذهني او فکري قواوو څخه په سړه سینه استفاده وکړي او د حل روغه الر  

ولټوي، په رنګا رنګ تشویشونو اخته يش، واهمه یې پر ذهن غلبه وکړي  

او شکست   مایوسه کېږي  له دې چې مجادله رشوع يش، دی  او پخوا 

 مني. 
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دا ټول او نور بې شامره عقدې په موږ کې شته. هېڅ داسې فرد نشته چې  

روحي غوټه ونه لري او هېڅ داسې کرکټرونه نه شې موندلی چې له عیبه  

او د   لیدلی شو  په ځان کې په سختۍ  خايل وي. یوازې موږ دا عیبونه 

کرکټري امراضو او روحي عقدو د تشخیص، سختۍ او مشکالت هم په  

ي. ذهني فاصله چې یو فرد له خپل جسم رسه پیدا کولی  دې ځای کې د

يش، له خپل شخصیت رسه یې نه يش قایمولی. هر څوک په آسانۍ خپل  

جسمي عیبونه لیدلی يش، خپل عضوي مرضونه درک کولی يش او هغه  

د مرض په حیث قبلوي او د عالج فکر یې کوي. مګر په نورمال ډول یو  

فاصل  یوه  پیدا  فرد نيش کولی چې داسې  له خپلې روحي عقدې رسه  ه 

کړي. د یو فرد لپاره ګران کار دی چې ځانته روحي مریض ووايي او یا  

انتقام   ګر،  کینه  حسود،  بخیل،  کوم  وبويل.  معیوب  شخصیت  خپل 

روحي   خپلو  د  او  لیدلی يش  کې  رڼا  په  شعور  د  خپل ځان  لټوونکی، 

يدا کېدای يش؟  عیبونو په حیث یې قبلولی يش؟ او د عالج فکر یې ورته پ 

د دې مشکل علت څه دی؟ علت یې دا دی چې د کرکټري عیبونو او  

روحي انحرافونو منبع یوه مرکزي روحي عقده یا غوټه ده چې د تحت  

له   فرد  د  چې  یوازې  نه  او  دی  نیولی  ځای  یې  کې  ترږمۍ  په  الشعور 

شعوري، فکري او ارادي قدرت نه بهر واقع دی، بلکې د فرد شعور، فکر  
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 راده هم تر خپل تاثیر الندې نیيس او تسلط پرې قایموي. او ا

الشعوري غوټه د  نو په دې شان یو فرد په عادي توګه نيش کولی دا تحت

فکر او شعور رڼا ته راويل. دی یوازې په خپل ذهني او فکري فعالیتونو  

کې د دې عقدې غیر مستقیم تاثیرونه حس کوي او د دې روحي عقدې  

ې دا نفيس اکرث فعالیتونه؛ لکه فکر، ذهن، اراده،  خصوصیت هم دا دی چ 

احساس، ادارک او نور استخداموي او د خپلو خاصو هدفونو په الر کې  

یې په کار اچوي. نو یو فرد د هر فکر چې وي، هومره مالومات چې د  

ځان په باره کې یا د نورو په باره کې پیدا کوي، هر احساس چې لري او 

منبع یې تل دا روحي عقده وي او په مرکزي  هر ډول اراده چې کوي،  

بناء   په  غوټې  دې  د  هم  کرکټر  فرد  هر  د  او  کوي  اتکاء  باندې  هسته 

جوړېږي. نو ځکه د دې عقدې له چوکاټ نه بهر د فرد له پاره بل هېڅ  

وسیله   په  هغه  د  کېږي چې  پاتې  نه  قوت  احساسايت  او  فکري  ارادي، 

آزا  کې  باره  په  عقدې  خپلې  د  عیبونه  وکړای يش،  خپله  وکړي.  فکر  د 

وليدای يش او د اصالح لپاره یې کار وکړای يش. د خپل ځان په باره کې  

زموږ د نابینایۍ منبع هم دا ده. د خپل ځان پېژندلو لپاره او بیا د خپل ځان  

او عملیو   میکانیزم  په  په کار ده چې د دې روحي عقدو  لپاره  جوړولو 

ړو چې دا عقدې څرنګه راپیدا کېږي؟  باندې پوه شو، یانې ځانته مالومه ک

په څه شان کرکټر تشکیلېږي؟ په څه ډول نشوء منا کوي؟ او په شعور او  

الشعور کې ترې څه راز رنګارنګ عملیې راپیدا کېږي؟ د اوسني  تحت

علم النفس ځینې مهم کشفیات د دې اسايس پوهې په الر کې انسان ته  

 کونه کوي.  ډېرې مهمې او قېمت دارې الرښوونې او کوم 

مګر کوم شی چې د کرکټري عیبونو او د شخصیت د نیمګړتیاوو اصالح  
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نيش کولی او د روحي دردونو درمان کولی نه يش، هغه اخالقي نصایح  

 دي. د اخالقي نصایحو د بې تاثیرۍ له پاره دوه مهم عامله موجود دي. 

نا  په خپله د  تاثیرۍ لومړی عامل  بې  او  تاثیر  صح  د اخالقي نصایحو د 

شخصیت دی. دلته مهمه دا نه ده چې څه نصیحت کېږي، بلکې مهمه  

اخالقي   چې  پېښېږي  داسې  اکرثاً  کوي.  نصیحت  څوک  چې  ده  دا 

نصایحو د ناصح په خپل ژوند کې د تطبیق ساحه نه وي موندلې. ناصح  

یو عمر د خپلو هیلو او خواهشاتو په رس ته رسولو تېر کړی وي. د عمر  

ې د هیلو او امیالو د پوره کولو نور روحي او جسمي  په اواخرو کې کله چ 

 ګانو له پاره پندنامه لیکي. توان نه وي پاتې، نو بیا ځوانانو او بازمانده

څرنګه چې ناصح په خپل ژوند کې د دې نصحیتونو د تطبیق له پاره نه  

نو   نه توان، ځکه چې ساحه خو یې د ځوانۍ دوره وه،  او  فرصت لري 

دو له سببه دا نصایح د ناصح په خپل ژوند کې بې  ځکه د نه عميل کې 

تاثیره پاتې کېږي. نو څرنګه چې د ده په خپل ژوند کې بې تاثیره وو، نو  

د نورو په ژوند کې خو هرو مرو هېڅ کوم تاثیر نه يش کولی. یوازې هغه  

استثنايي شخصیتونه چې د ژوند په لومړۍ مرحله کې د ارادې په قوت او  

پرن عايل  ځینو  مخ  د  پر  او  کړي  تنظیم  عمالً  ژوند  خپل  بناء  په  سيپونو 

بوځي، د نورو په ژوند او فکر ژور تاثیر کوي. داسې اشخاص نصیحت  

کولو ته رضورت نه لري ځکه چې د دوی د ژوند عميل سبک، د دوی  

رفتار او اعامل، ماحول او محیط د تاثیر الندې نیيس. څرنګه چې د دوی  

ریښتیني په  او کلامت  پندنامو څخه    الفاظ  له زرګونو  نو  بناء وي  عمل 

له  دي چې  هغه  مفکورې  مړې  او  مفکورې  مجردې  کوي.  کار  زیات 

رښتینې   د  وي.  نه  هېڅ  یا  وي،  منفي  رابطه  یا  یې  رسه  عمل  ریښتیني 
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 مفکورې ژوند په عمل کې دی. 

دې   په  چې  دی  دا  عامل  دویم  تاثیرۍ  بې  د  نصحیتونو  اخالقي  د 

ایبو نفيس علتونو ته هېڅ توجه نه کېږي. دلته  نصیحتونو کې د اخالقي مع

بلکې مهم ټکی دا دی چې   نه ده چې څوک نصیحت کوي،  دا  مهمه 

 نصیحت کېږي او په څه شان کېږي. 

که هر څومره خلکو ته نصیحت وکړو چې د نورو په مقابل کې له بدبینۍ  

څخه، له بغض او کینې څخه، له کرب او غرور څخه، له خود خواهۍ او  

ستۍ څخه ځان وسايت، هېڅ کومه فایده او تاثیر به ونه کړي. تر خودپر 

څو چې د دې منفي صفاتو نفيس علل او عامل کشف نه کړو، تر څو  

چې پوه نه شو چې یو فرد په څه رنګ محیطي او نفيس رشایطو کې د  

بدبینۍ حس پیدا کړی دی او څه نفيس عوامل سبب شوي دي چې په  

انکشاف ک او کینې  او څه ډول روحي عقدې دا  ده کې بغض  ړی دی 

شخص د کرب، غرور او خودخواهۍ خوا ته راکښلی دی. داسې یو جامد  

او وچ نصیحت چې خودپرستي بده ده او نوع پرستي ښه ده، هرو مرو بې  

تاثیره پاتې کېږي او که له یو ډېر خود پرست شخص څخه پوښتنه وکړو،  

نه دی. مګر که موږ  موږ رسه به موافقه وکړي چې خود پرستي ښه کار  

احساس   پرستۍ  نوع  د  عمالً  کې  زړه  په  داسې شخص  د  وغواړو چې 

راپیدا کړو، لومړی باید دی پوه کړو چې نوع پرستي ولې ښه ده؟ او له  

دې نظره په کار دي چې د ده د نفيس پېښو او حوادثو په ژورو کې مطالعه  

تحقیق    ويش او د ده روحي انکشاف او د کرکټر د تشکیل تاریخچه تر 

الندې ونیول يش. کله چې شخص ته دا نفيس عوامل او د دې صفاتو د 

انکشاف منابع کشف يش، نو غیر له دې چې کوم قصدي اراده ويش، دا  
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له منځه ځي او مثبت صفات یې ځای   په خپله ورو ورو  منفي اړخونه 

 نیيس. 

لهذا د دې مسألو د حل الر د انسان په نفس کې موندل کېدای يش او د  

علم النفس تحقیقات موږ ته د دې مسألو بهرته علمي پوهه راکوي او د  

حل عميل او انساين الر یې را ښودی يش او د علم النفس په ساحه کې  

چې کوم مهم تحقیقات او کشفونه شوي دي، هغه د درېیو لویو متفکرینو  

او محققینو د تجربو او پلټنو نتیجه ده او هغه دا درې کسه دي: زېګموند  

روید، الفرد آدلر او کارل ګوستاو یونګ. دوی درې واړه هر یو د جال  ف

 جال مکتب موسسان دي. 
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۵ 
 

 51اصطالحات 

 

 الف 

 (:ياختیار )آزاد

 Libre arbiter, Liberte  فرانسوي: 

 Willensfreiheit, Freiheit  آملاين:

 Free Will, Freedom, Liberty انگلیيس:  

 

 مانا:يي ابتدا

انسان هغه انسان دی چې غالم یا زنداين نه وي. آزادي هغه حالت  »آزاد«  

دی چې په هغه کې چې انسان څه غواړي، هغه کوي، نه هغه څه چې بل  

څوک یې غواړي. په دې مانا آزادي د یو خارجي زور او فشار نشتوالی  

 دی. او له هم دې ځایه دې کلمې درې ماناوې پیدا کړي دي: 

ه عمومي شوې او غیر له انسانه په نورو موجوداتو  په قیايس ډول دا کلم   -۱

 او حتی بې روحه اشیاوو تطبیقېږی. 

 
 په دې اصطالحاتو کې د هر لغت له پاره په دریو ژبو کې مستعمل اصطالحات ذکر شوي دي.  51
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د اجتامع او سیاست په ساحه کې دا کلمه د هغو روابطو مشخصات    -۲

 بیانوي چې یې یو فرد له اجتامع او دولت رسه لري. 

د دې فکر په اساس چې د انسان په نفس کې داسې قوې موجودې   -۳

اندې تسلط او فرمانروايي کوي او ځینې اعاملو ته یې  دي چې په فرد ب

دلته   او  تطبیقېږي  په نفيس حوادثو کې  انسان  د  کلمه  دا  نو  مجبوروي. 

ویل کېږي: د انسان داخيل یا نفيس آزادي د ځینو نفيس قواوو په مقابل  

 کې.

 

 ( عمومي مانا:۱

الندې نه وي  د یو موجود هغه حالت )چې په هغه کې( دی تر هېڅ فشار  

او له خپل طبیعت رسه موافق د مځکې د مرکز وخوا ته په حرکت رسه  

 وي، )لکه د اجسامو آزاد سقوط(. همدا شان په حیواين او نبايت دنیا کې. 

 

 ( سیايس او اجتامعي مانا:۲

د آزادۍ کلمه په پاسنۍ مانا په اجتامعي ساحه کې تطبیقېږي او مانا یې  

شتوالی دی په فرد باندی، په دې مانا فرد قانون د یو خارجي زور او فشار ن

 منع کړی او باید هغه اعامل اجراء کړي چې قانون اجازه ورکوي.

هغه حقوق دي چې فرد ته   Libertes Politiquesګانې«  »سیايس آزادي 

 ورکړل شوي دي او هغه حقوق دي چې د دولت اختیارات محدودوي. 

 

 ( روحي او اخالقي مانا: ۳

ر د بې شعورۍ، جنون، اخالقي او حقوقي بې مسوولیتۍ ضد  اختیا  -الف  
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واقع کېږي. هغه حالت چې فرد که بد کوي او که ښه، د یو عزم او ارادې  

او قبيل مفکورې په بناء یې کوي، پوهېږي چې څه غواړي او ولې یې  

 غواړي؟ 

ناپوهۍ ضد واقع    -ب   او  انفعاالتو حیواين غرایزو  او  اختیار د عواطفو 

 کېږي. 

د جرب ضد واقع کېږي. اختیار هغه عميل قدرت دی چې غیر له دې    -ج  

 قدرت څخه بل کوم علت ونه لري. 

 

 استنتاج:

 Deduction فرانسوي: 

 Ablejtung, Deduktion        آملاين:

 Deduction انگلیيس: 

 

 منطق: (۱)

هغه عمل دی چې د منطقي قوانینو په وسیله د یوې یا زیاتو فقراتو څخه  

مقدماتو په توګه ایښودل شوي وي، داسې یوه فقره په بدیعي ډول  چې د  

 راوبايس چې هغه د مقدماتو واجبي نتیجه وي. 

دا هم غلطه ده چې د استنتاج او استدالل په منځ کې خلک فرق نه    اول:

 کوي، حال دا چې استنتاج د استدالل د اشکالو یو شکل دی. 

ل دی چې له کلیاتو څخه  دا هم غلطه ده چې استنتاج هغه استدال  دویم:

 جزئیاتو ته ځي.

 دا استدالل په ځینو اشکالو کې صدق کوي.
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 میتود: (۲)

او   -اول وي  قوت  او  استحکام  یې  خصوصیت  چې  استدالل  ابتدایي 

 واجبي نتیجې ترې راوځي. 

نه کار    -دویم له بل څه  له استدالله  د فکر عمومي طرز رفتار چې غیر 

په خپل پرمختګ کې تجربې ته رجوع  اخيل، )لکه خالص ریاضیات( او  

 نه کوي. 

 د استنتاجي میتود دوه ډوله دي: 

عميل استنتاج: هغه دی چې پر داسې فقراتو استدالل وکړي چې   -الف  

 د حقیقت په حیث ایښودل شوي وي. 

رشطي استنتاج: هغه دی چې مقدمايت فقرات په موقت ډول فرض    -ب  

 شوي وي. 

 

 آفاقي:

 Objectif فرانسوي: 

 Objektiv  آملاين:

 Objective انگلیيس: 

په یو يش پورې مربوط وي، په یو داسې واقعیت  ضد چې    انفيس   ( د۱)

او   پوهې  هرې  له  یانې  وي.  موجود  موجودیت  خپل  په  چې  پورې 

 مفکورې څخه مستقل. 

( چې د ټولو افرادو لپاره ارزښت ولري او نه د یو مخصوص فرد لپاره  ۲)

د   انسان  معقول  هر  د  افاقي دي چې  هغه وخت  پرنسیپونه  د عمل  مثالً 

یو   د  یوازې  چې  دي  انفيس  وخت  هغه  او  ولري  ارزښت  لپاره  ارادې 
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 شخص د ارادې لپاره ارزښت ولري )کانت(.

ې ذهن په دې مطالعه کې خپل  ( د ذهن مطالعه هغه وخت افاقي ده چ ۳)

 فردي متایالت او عادات داخل نه کړي. 

 ( هغه څه چې زموږ له ارادې څخه مستقل دي؛ لکه فزیکي حوادث. ۴)

( افاقي دنیا هغه دنیا ده چې له ذهن څخه خارج ده او د مشاهدې او  ۵)

 تجربې په وسیله درک کېږي. 

ي چې انفيس دنیا  د دې په ضد هغه باطني او شعوري مفاهیم او حقایق د

له خارجي مشاهداتو څخه   میتود هغه دی چې  ورته وویل يش. آفاقي 

په   چې  دی  هغه  کې(  روحیاتو  په  )مثالً  میتود  انفيس  او  اخيل  کار 

 مشاهداتو کې شعور ته رجوع کوي.

 

 انفيس:

 Subjectif فرانسوي: 

 Subjektiv  :آملاين

 Subjective انگلیيس: 

پورې اړه ولري، انفرادي وي او یوازې د ( هغه څه چې په یو شخص  ۱) 

یو شخص لپاره ارزش ولري. انفيس طرز فکر هغه دی چې قضاوتونه یې  

 عموماً په انفرادي تاثیراتو، ذوق، عادتونو او خواهشاتو بناء وي.

( هغه چې یوازې په انساين فکر پورې مربوط وي. د فزیکي جهان د ۲)

 طبیعت او اشیاء ضد. 

 مانا ظاهري غیر حقیقي، وهمي )وګوریء : آفاقي(. ( په یوه بله ۳)
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 ت 

 تحلیل:

 Analyse فرانسوي: 

 Analyse  آملاين:

 Analysis انگلیيس: 

 )د ترکیب ضد دی( 

 

 ( په تجريب مانا: ۱

د یوې کلیې تجزیه په اجزاوو، کېدای يش چې دا تجزیه مادي وي لکه؛  

 کیمیایي تجزیه یا فکري وي لکه چې وایي: 

 مفاهیو تحلیل دی« یا د یو منت تحلیل. »تعریف د 

 

 ( د ثبوت په مانا: ۲

تحلیل د یو سلسله فقراتو داسې ترتیبول دي چې له هغې فقرې څخه چې  

ثبوت غواړي رشوع او په داسې فقره چې معلومه وي، ختم يش. په دې  

ډول چې ټول فقرات یو له بل څخه په واجبي ډول استنتاج يش او ښکاره  

 د آخري نتیجه ده او د آخري په شان حقیقت لري.  يش چې اوله فقره

 

 ( په عمومي مانا:۳

تحلیل مرادف له الجرب رسه، په دې ډول چې د الجرب میتود په رشوع کې  

مسأله ثبوت ته رسېدلې فرض کوي او بیا له دې فرضیې څخه د ثبوت  

 رشایط استنتاجوي.
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 تحلیيل: 

 Analytique فرانسوي: 

 Analytisch,Analytik  آملاين:

 Analytic انگلیيس: 

 ( د ارستو په فلسفه کې تحلیيل له صوري منطق رسه مرادف دی. ۱)

( د کانت په نظر تحلیل د فهم د اشکالو مطالعه ده او »برترین تحلیل«  ۲)

)د خالص عقل نقادي یوه برخه( د خالص فهم په قبيل اشکالو پوهه ده.  

یلوي، د دې لپاره چې هغه مفاهیم او  کانت د انساين پوهې استعداد تحل

 پرنسیپونه کشف کړي چې پوهه او تجربه ممکنوي. 

کانت تحلیيل حکم هغه ته وایي چې صفت په موصوف کې دننه پروت  

( په مفهوم  A( به د یو موصوف )Bوي. یا به داسې وي چې یو صفت )

له  (  A( د )Bکې د یوې پټې محتوا په شان قبالً پروت وي. او یا دا چې )

( رسه رابطه لري. اولني  Aمفهوم څخه بلکل بهر وي او رسه له دې له )

 حکم ته زه تحلیيل وایم او دویم ته ترکیبي. کانت: د خالص عقل نقادي. 

 

 ( ریاضیات:۴

الجربي   د  هنديس خصوصیات  او  اشکال  ده چې  هغه  هندسه  تحلیيل 

ده، په کومه  تحلیل په شکل بیانوي. د تحلیيل هندسې ضد ترکیبي هندسه  

 کې چې په اشکالو فکر کېږي او له تحلیل څخه کار اخیستل کېږي. 

 

 ( روحیات: ۵

تحلیيل هغه فکر دی چې د اشیاوو اجزاء او عنارص په نظر کې نیيس او  
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 ترکیبي فکر هغه دی چې اشیاء په کيل ډول په فکر کې نیيس.

 

 ترکیب:

 Synthese فرانسوي: 

 Synthese  آملاين:

 Synthesis انگلیيس: 

 

 عمومي مانا:

 د مختلفو او جدا عنارصو د یوې کلیې په شکل.

 د تحلیل ضد: 

بسیطو   او  ساده  له  چې  وایي  ته  حرکت  هغه  فکر  د  لحاظ  په  میتود  د 

 مفاهیمو او فقراتو څخه پیچیده او مرکبو خوا ته ځي. 

 د فکر حرکت له بدیعي فقراتو څخه د دې فقراتو واجبي نتایجو ته. 

 یوې کلیې ته حرکت.د اجزاوو هغه 

د یو تایید او نفي یو ځای کېدل. په یو نوي مفهوم په یو فقره کې چې د  

 تایید او نفي صحیح نقاط په ځان کې سايت. )وګوریء: تحلیل(.

 

 ج

 جرب: 

 Determinisme فرانسوي: 

 Determinismus  آملاين:

 Determinism انگلیيس: 
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 ( په تجريب او محسوسه مانا: ۱)

واجبي رشایطو مجموعه ده چې یوه معینه حادثه تعینوي او  جرب د هغه  

 ټاکي. 

 

 ( مجرده مانا:۲

د یو سلسله حوادثو هغه خصوصیت چې هر عنرص په بل پورې تړلی وي،  

په داسی شان چې پیش بیني یې کېدای يش، تولیدېدای يش او په یقیني  

صورت جلوګیري یې کېدای يش. تر هغه حده چې موږ په دې حوادثو  

 ه لرو، تولیدوالی یې شو او جلوګیري یې کوالی شو. پوه

 

 ( یوه مخصوصه فلسفي مانا:۳

له بل رسه   یو  افعال داسې  انساين  د کایناتو ټول حوادث او مخصوصا ً 

تړيل دي چې د اشیاوو په یو معین حالت کې او د زمانې په یوه ټاکلې  

چې    لحظه کې د هرې بعدي او قبلې مرحلې لپاره یوازې یو حالت شته 

 له لومړين رسه سازش کوي او بس. 

 

 په مانا: Fatalism( په نادرست ډول د رسنوشت ۴

 هغه عقیده چې وایي:

ځیني حوادث د یو خارجي او عايل قدرت په وسیله پخوا له پخوا ټاکل  

شوي دي او که موږ هر څه وکړو، دا حوادث غیر له کوم تغیر او تبدیل  

 څخه هرومرو واقع کېږي. 
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 ح

 حقیقي: 

 Vrai فرانسوي: 

 Wirklich,Echt,wahr  آملاين:

 Genuine, Real, True انگلیيس: 

 تقربیا ً په متامو ماناګانو د خطا ضد دی

 

 ( د احکامو او فقراتو په مورد کې: ۱

حقیقت په یو حکم کې هغه خصوصیت دی چې د هغه په وسیله موږ  

 و. قانونا ً له دې حکم رسه خپله کامله موافقه ښکاره کو 

 

 ( د اشخاصو او اشیاءوو په مورد کې: ۲

 اشیاء یا اشخاص چې واقعا ً وجود لري. د حکایت او افسانې ضد.  

کوم شی چې ظاهر او یا باطن یې یو شان وي، مثال ً »حقیقي ملغلرې  (  ۳

 او نه مصنوعي«، »حقیقي استدالل نه سوفسطایي«، »حقیقي احساس«.

 موافق »حقیقي وسایل«.ښه د ارزښت وړ له هدف رسه ( ۴

طبیعي شی چې په فزیکي او اخالقي ساحه کې زموږ د واقعیت    هغه(  ۵

 له احساس رسه توافق لري: 

 »حقیقي رنګ«»حقیقي احساس«.
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 ز

 (:په شا وهلزغم )

 Refoulement فرانسوي: 

 Verdrangung  آملاين:

 Repression انگلیيس: 

په ننني علم النفس کې ډېره  او    کړې ده چې فروید استعامل    حهغه اصطال 

 زیاته لیدل کېږي. 

د روح هغه عمل ته ویل کېږي چې په وسیله یې په غیر ارادي ډول او  

همېشه په غیر شعوري ډول ځینې فکرونه چې دردناک وي یا تنفر ترې  

بېرته   له ساحې څخه یې  او د شعور  له ځانه لرې کوي  پیدا شوی وي، 

 )او په تحت الشعور کې زغمل کېږي(.شړي 

 

 س

 سانسور:

 Cenure فرانسوي: 

 Cunsu  آملاين:

 Censor انګلیيس:  

او   خواهشاتو  ځینو  د  چې  وایي  سانسور  ته  فعالیت  ذهني  هغه  فروید 

او   مانع کېږي. دا هغه خواهشات  او بې ریا ظاهرېدو  تخیالتو د طبیعي 

وي دي او په تغیر شویو  تخیالت دي چې د زغملو په وسیله په شا وهل ش 

 او مانا دارو اشکالو ځان ښکاره کوي. 
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 سیستم )نظام(:

 Systeme فرانسوي: 

 System  آملاين:

 System انگلیيس: 

د هغه مادي یا غیر مادي عنارصو مجموعه چې یو له بل رسه متقابله  ( ۱)

 رابطه لري او یوه منظمه کلیه ترې جوړېږي؛ لکه چې وایو شميس نظام. 

مخصوصاً د هغو علمي یا فلسفي مفکورو مجموعه چې یو له بل رسه    (۲)

منطقي تړون لري او په دې مجموعه کې حقایق دومره نظر کې نه نیول  

د مفکورو منطقي اتصال یو له بل رسه. سیستم د یو علم یا    کېږي، لکه 

صنعت د مختلفو برخو داسې ترتیبول دي چې یوه برخه په بله برخه بناء  

 وي او د وروستنو د پوهېدو لپاره لومړنو ته احتیاج وي. 

 طبقه بندي.   – تصنیف  (۳)

 

 ش

 شخصیت: 

 Personnalite فرانسوي: 

 Personalitat  آملاين:

 Personality انگلیيس: 

 

 ( مجرده مانا:۱

د هغه موجود خصوصیت چې یو اخالقي یا حقوقي شخص    –لومړی  

 وي.
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یانې یو انفرادي موجود چې د ټولو هغو خصوصیاتو خاوند وي    –الف  

چې ده ته اجازه ورکوي چې یوې فکري او اخالقي اجتامع کې رشکت  

وکړي چې په خپل ځان شعور ولري، د عقل خاوند وي، یانې چې د ښه  

او بد، غلط او صحیح په منځ کې متیز وکړای يش او د خپلو اعاملو د  

 معقول انسان ته ثابت کړای يش. محرکو عواملو ارزښت هر  

ټاکل   –ب   وسیله  په  قانون  یو  د  حقوقي شخص هغه موجود دی چې 

 شوي حقوق او وظایف ولري. 

هغه نفيس فعالیت د کوم په وسیله چې یو فرد خپل ځان د یو    –دویم  

 دوام دار »زه« »ما« په حیث پېژين دلته وایو »دشخصیت امراض«. 

 

 ( محسوسه مانا:۲

قي شخص او مخصوصاً هغه عايل صفات چې په وسیله  اخال   –لومړی  

 یې شخص له یو عضوي فردیت څخه فرق کوي.

فرد چې په یوه اجتامع کې ځان د خپلو فعالیتونو یا نفوذ په وسیله    –دویم  

 ښکاره او تثبیت کړي. 

 

 شعور:

 ( نفيس شعور:۱

 Conscience    psychologique فرانسوي: 

 ,Bewu-sstsein Selbstbewusstsein  آملاين:

 Sub consciousness انگلیيس: 

او خپلو   په خپلو حاالتو  رڼه پوهه چې روح یې  نسبتاً  کامله،  نسبتاً  هغه 
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اعاملو لري. موږ د شعور تعریف نشو کوالی. موږ پخپله ښه پوهېدای 

شو چې شعور څه شی دی. مګر موږ نشو کوالی چې غیر له کومې اشتباه  

پ رڼه  شکل دا  په  تعریف  د  ته  نورو  لرو،  کې  ځان  په  موږ  چې  وهه 

وپوهوالی شو. د دې علت بسیط دی، شعور د هرې پوهې په ریښه کې  

 پروت دی. 

 )هاملتون(.

»هغه حالت چې موږ ورو ورو په یو بې رویا خوب کې له ځان بې ځانه  

وسیله   په  آواز  یو  د  ورو  ورو  موږ  کوم کې چې  په  حالت  هغه  کېږو... 

و او په ځان پوهه پیدا کوو دا هغه څه دي چې شعور ورته وایي«.  راویښېږ 

 )بالدوین( 

“What we are less and less, as we sink gradually down into 

dreamless sleep… and what we are more and more, as the 

noise tardily arouses us that is consciousness.” (Baldwin) 

 

 اخالقي شعور )وجدان، ضمیر(:( ۲

 Conscience  morale فرانسوي: 

 Gewissen  آملاين:

 Conscience انگلیيس: 

چې په وسیله یې د ځینو معینو افعالو او د    روح هغه خصوصیت  يند انسا 

باره کې احکام صادروي، کله چې دا شعور د فرد د   په  اخالقي ارزش 

ام د  نو ورته  نفي د )وجدان آواز(  راتلونکو اعاملو قضاوت کوي،  او  ر 

 وایي. 
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او که د تېرو شوو اعاملو قضاوت کوي، نو یا د خوشحالۍ او رضایت  

احساس ترې پیدا کېږي او یا د پښېامنۍ او ندامت. دلته اخالقي قضاوت  

 کېږي او ویل کېږی: با وجدانه شخص، بې وجدانه شخص. 

 

 ط

 طبیعت: 

 Nature فرانسوي: 

 Natur  آملاين:

 Nature انگلیيس: 

 

 د یو موجود طبیعت: –اول 

یوه    (۱) او  کېږي  پیدا  ترې  انکشاف  موجود  یو  د  چې  پرنسیپ  هغه 

 مشخصه نوع ترې جوړېږي . 

جوهر  (  ۲) جنس  یو  موجود    –د  د  چې  مجموعه  خصوصیاتو  هغو  د 

تعریف پرې کېږي. د یو علم اسايس خصوصیت. هغه خصوصیات چې  

 یو جسم ترې متشکل وي. 

انسان  هر    (۳) په  نوع کې )مخصوصاً  یوه  په  هغه څه چې د موجوداتو 

کې( مورزادي، غریزي او آين وي. دلته طبیعت د هر هغه څه ضد واقع  

کېږي، کوم چې په فردي یا اجتامعي تجربو کشف شوي وي. په دې مانا 

طبیعت هغه حالت دی چې انسان په کې پیدا کېږي. د متدن، تفکر او  

 نوعي یا ارادي وي. )ژ.ژ. روسو(.هر هغه څه ضد دی چې مص 

تنبل  ۴) »یو  کېږی:  ویل  خوی.  او  خلق  لکه  عالیم،  ممیزه  فرد  یو  د   )
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 طبیعت«، »جاه طلب طبیعت«. 

 

 د طبیعت عمومي مانا:  –دویم 

د اشیاوو هغه مجموعه چې یو نظم او ترتیب په کې وي او مشخص    (۱)

یوه   په  او  تولیدوي  ځان  بناء  په  قوانینو  د  یا  او  راويل  ته  منځ  انواع 

مخصوصه مانا ژوندی او فعال پرنسیپ، هغه د نظم او ترتیب اراده چې  

انتظام کې ځان ښکاره کوي. په دې مانا د ارستو په نظر د طبیعت   دې 

 ی. ضد اتفاق د 

 ( د ټول هر هغه څه مجموعه چې وجود لري. ۲)

( د موجوداتو )یا د موجوداتو د خصوصیاتو( هغه مجموعه چې د کوم ۳)

اساس   په  علت  میکانیکي  خالص  د  بلکې  روانه،  ده  نه  ته  خوا  هدف 

 حرکت کوي. دلته طبیعت د روح ضد واقع کېږي. 

طبیعت مانا کاینات،  ( مريئ جهان، د افکارو او احساساتو ضد. دلته د ۴)

 مادي دنیا ده او ویل کېږي د »طبیعت ښایست، طبیعي ثروت«.

 له دې مانا څخه مراد مخصوصاً نبايت دنیا ده: ځنګلونه، چمنونه ...  

له څه رسه چې موږ عادت یو، اشیاء او حوادث څرنګه چې موږ ته    (۵)

 په عادي ډول راښکاري. دلته طبیعي د خارق العاده ضد دی.

 

 

 

 

 



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 

 

238 

 

 ع

 عادت:

 Habitude فرانسوي: 

 Gewohnheit  اآملاين:

 Habit انګلیيس: 

 

( د عضوي او حتا فزیکي تطابق عمومي حادثه. په دې مانا چې که په  ۱)

یو يش او یا موجود د لومړي کرت له پاره یو تاثیر وارد يش، د دې تاثیر  

ادامه پیدا  تغیرات دوی په ځان کې سايت او که دغه تاثیر تکرار يش او یا  

کړي نو هېڅکله د لومړي کرت تغیرات بیا نيش واردولی. مثالً له دوا یا  

 زهریاتو رسه عادي کېدل. 

( هغه روحي اکتساب چې په ارادي او شعوري ډول د مشق او مترین ۲)

ء کوالی شول او نه  په وسیله فرد داسې څه وکړي چې پخوا یې نه اجرا

بهرت اجراء کېده. عادت داسې یو    تحمل کوالی شول، یا د داسې یو کار

ذهني حالت را پیدا کوي چې شعور په تدریجي صورت د اتوماتیسم په  

 زور له منځه ځي. 

 

 عقده )غوټه(:

 Complexe فرانسوي: 

 Complex  آملاين:

 Complex انګلیيس: 

( په نامه یادېږي  Psychoanalysisد فروید مکتب چې د روحي تحلیل )
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دوکتور یونګ چې د دې مکتب له مشهورو او مهمو  . یوه اصطالح ده،  

پیروانو څخه دی، داسې تعریف یې کوي: »د ذهني تجسامتو د عنارصو  

یو ګروپ چې رسه یو ځای يش او یوه واحده کلیه ترې جوړه يش او یو  

 احساسايت زور او قدرت ولري«.

 

 عقل:

 Rasion فرانسوي: 

 Ratio, Verhaltnis, Vrnunft  آملاين:

 Reason انګلیيس: 

 

 د استعداد په حیث: 

کولو  (  ۱) ځای  یو  د  فقراتو  او  مفاهیمو  د  استعداد،  کولو  استدالل  د 

 استعداد. په دې مانا عقل یوه مخصوصه انساين ملکه ګڼل شوې ده. 

 د صحیح قضاوت استعداد )دکارت(.  (۲)

د یو آين او باطني احساس په وسیله د ښو او بدو، صحیح او غلط )او  

 د ښکال او بد شکيل( په منځ کې متیز کېږي. حتا 

هغه طبیعي پوهه چې د الهام او وحي چې عقیده او ایامن پورې اړه  (  ۳)

 لري، ضد واقع کېږي. 

( اساسونو سیستم چې حقیقت یې په تجربه  a prioriد هغو قبيل )(  ۴)

پورې اړه نه لري، چې په منطقي شکل بیانېدای يش او په هغه موږ یوه  

 پوهه لرو.فکري 
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 علت:

 Cause فرانسوي: 

 Urasache  آملاين:

 Cause انګلیيس: 

دا کلمه د »معلول« له کلمې رسه تړلې ده. د قدماوو او دکارت د پیروانو  

 په نظر دا کلمه یوه عمومي مانا لري: 

لومړی صوری  (  ۱) دي:  دا  علته  څلور  )میتافزیک(  د  نظر  په  ارستو  د 

 علت، څلورم غايئ علت. په دې  علت، دویم مادي علت، درېیم فاعيل

څلورو ماناوو په سکوالستیکي دورو کې استعاملېده، په اوسني عرص کې  

یوازې د فاعل او غايئ علت اصطالحات پاتې دي. فاعل علت د هغې  

حادثې په مورد کې استعاملېږي چې یوه بله حادثه ترې پیدا يش او یا  

ی علت هغه ته وایي ء کوي. غائبعضې وخت یو موجود چې یو فعل اجرا

 يش.  چې د یو هدف او مقصد لپاره یو عمل اجراء

دکارت او د ده پیروان علت په پورتنیو ماناګانو استعاملوي او عالوه  (  ۲)

پر دې په منطقي روابطو یې هم تطبیقوي. رښتینی علت یا فاعل علت نن  

 په دې الندې ماناګانو استعاملېږي: 

یو موجود د خپل عمل په وسیله    هغې حادثې ته ویل کېږي چې   –الف  

یو بل موجود کې تغییر راويل )کېدای يش چې دا تغییر محوء کول وي  

له   یا ایجادول( او په دې عمل کې لومړنی موجود له خپل ځان څخه، 

 څخه او له خپل عميل قدرت څخه هېڅ له السه ور نه کړي.  طبیعتخپل  

تعریف    تبرصه: دا  فاعيل علت  د  نظره  له  علومو  مثبتو  او  دیالکتیکي  د 

نه  نشته چې پخپله معلول  نه ښکاري، هېڅ داسې علت  چندان صحیح 
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 وي او د علت او معلول په منځ کې تل عمل او عکس العمل موجود دی.

د علت له مفهوم څخه مراد یو مخصوص ډول ترکیب دی چې په   –ب  

یو جال او مغایر شی    Aس په یو يش باندې  هغه کې د یوې قاعدې په اسا 

B  .د خالص عقل نقادي(. کانت عالوه کېږي( 

 

 غ

 غریزه: 

 Instinct فرانسوي: 

 Instinkt  آملاين:

 Instinct انګلیيس: 

( د هغو مختلطو خارجي مشخصو مورويث اعاملو یوه مجموعه ده چې  ۱)

یو هدف   او د  افرادو کې مشرتک وي  ټولو  په  نوعي  برابر  د یوې  لپاره 

شوي وي او ژوندی موجود عموماً په دې هدف پوهه او شعور نه لري.  

 مثال ً ځاله جوړول، دفاعی حرکات او نور... 

په اساس ژوندی   په دې مانا غریزه له متایل څخه فرق لري. د غریزې 

موجود فوراً ځینې اعامل اجراء کوي. مګر نه پوهېږي چې دا اعامل د  

ده، حال دا چې په متایل کې هدف معلوم وي،  کوم هدف لپاره وسیله  

 مګر وسایل نه وي ټاکل شوي. 
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 ف 

 فکر: 

 Pensee فرانسوي: 

 Denken, Gedanke  آملاين:

 Thought انګلیيس: 

په عمومي مانا د ذهن ټول حوادث احتوا کوي. »د فکر خاوند څه  (  ۱)

تائید ته وایي؟ هغه موجود ته وایي چې شک کوي، اوري، درک کوي،  

 کوي، غواړي، نه غواړي او هم تخیل لري او احساس کوي«. )دکارت(. 

مګر دا مانا زړه شوې ده او داسې ښکاري چې په خپله دکارت هم فکر،  

اراده او احساسات رسه جال کوي. او اراده او احساسات هله »فکرونه«  

بويل چې روح پرې پوهه ولري او ووایي: »د فکر له کلمې څخه زما مراد  

پرې  ټ  موږ  په دې شان چې  پېښېږي،  موږ کې  په  هغه څه دي چې  ول 

 فوري ادراک لرو«.

ارادي مسایلو    (۲) او  معموالً ټول هغه ذهني حوادث چې د احساساتو 

 ضد واقع کېږي. دلته فکر او ذکاوت رسه مرادف دي. 

په زیاته صحیح مانا عقل او فهم ته ویل کېږي. هغه څه چې په وسیله  (  ۳)

خپل علم په موضوع پوهه پیدا کوو هغه څه چې په وسیله یې  یې موږ د  

 موږ له ادراک، حافظې او تخیل څخه جګ عايل ترکیب ته رسېږو. 
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 ق

 قانون: 

 Loi فرانسوي: 

 Gesetz  آملاين:

 Law انګلیيس: 

له    (۱) یوه عمومي حکمي قاعده )کله د حکمي قواعدو سیستم( چې 

 بهره انساين فعالیتونه اداره کوي. دا درې شکله لري: 

اعالمیې    – لومړی   لیکل شوې  او  واقعې  له کومې  غیر  قواعد چې  هغه 

 څخه د عرف، عاداتو او عنعناتو په وسیله ایښودل شوي وي.

ختیار او کامل اقتدار په  هغه قواعد چې د یوې اجتامع د کيل ا   –دویم  

 وسیله رسامً لیکل شوي او اعالن شوي وي. 

دې ډول قوانینو ته مثبت قوانین وایي او د اخالقي او آسامين قوانینو ضد  

واقع کېږي. دې وروستنیو قوانینو ته »طبیعي قوانین« وایي. لکه چې وایو  

 »طبیعي حقوق« او »مثبت حقوق«.

اده بیانوي. دلته قانون د رحمت ضد  هغه قواعد چې د خدای ار  –درېیم 

 واقع کېږي. 

اجباري او الزمي قواعد چې د یو موجود یا یوې عملیې ایډیال ابراز    (۲)

وي او هغه منونه ورښیي چې باید ځان وررسه برابر کړي. د دې لپاره چې  

 خپل ایډیال او عايل طبیعت ته ورسېدای يش. په دې شان:

ا  –اول   بدیهي  قوانین« هم  باید »فکري  فکر  قواعد دي چې  اسايس  و 

 ځان وررسه برابر کړي، د دې لپاره چې منطقي ارزښت ولري. 

»اخالقي قانون« اخالقي قانون ایجابوي چې موږ څه چې غواړو    -دویم  
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 له ځان رسه یې وکړو او له نورو رسه یې هم وکړو.

( یو عمومي فورمول )چې مشاهده یي وي، نه حکمي( په داسې ډول  ۳)

حوادث چې   ځینې  مخکې  له  مخکې  څخه  هغه  له  شو،  وکړای  موږ 

استنتاج کړو او ویالی شو چې دا حوادث که په جال شکل واقع يش،  

 څرنګه به وي؟ مثاًل د ځمکې د جاذبې قانون او نور. 

 

 ک 

 کرکټر: 

 Caractere فرانسوي: 

 Merkmal, Charakter  آملاين:

 Character لیيس: انگ

 

 ( عمومي مانا:۱

ممیزه عالمه چې یو شی پرې پېژندل کېږي. هر هغه څه چې یو موجود  

 له بله جال کوي یا په شکل او ساختامن کې یا په عمل او وظیفه کې. 

 

 ( منطقي مانا:۲

ټول هغه فکري عنارص چې د یو موجود یا مفهوم په مورد کې د هغوی د  

اسايس  موجود  او  يش  یو  د  وایو  مثال ً  تاییدېږي.  حیث  په    حقیقت 

 خصوصیات )کرکټرونه(، حاديث خصوصیات، مشرتک او نور. 
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 ( روحي مانا:۳

د هغو عاداتو، احساساتو او طرزعملونو مجموعه چې له یو فرد څخه بل  

فرد ته فرق کوي او یا له یو جمعیت څخه بل جمعیت ته؛ مثال ً پښتني  

 کرکټر...

 

 ( اخالقي مانا:۴

 مل توافق. په خپل ځان تسلط، راسخ عزم، د فکر او ع

 

 کمیت:

 Quantite فرانسوی:  

 Menge, Quantitat  آملاين:  

 Quantity انګلیيس: 

 یوه له هغو مقولو څخه ده چې د دې پوښتنې ځواب وايی: څومره؟ 

 

 ( په منطق کې: ۱

د یو لفظ کمیت دا دی چې یاد خصوصیت یا عمومیت )عاملیت( او یا  

 يش. د غیر قابل تقسیمیت جنبه یې په نظر کې ونیول 

 

 ( په ریاضیاتو او فزیک کې:۲

د یو څه هغه خصوصیت چې اندازه شوی وي او یا د اندازې وړ وي او  

په خپله هغه شی چې اندازه کېږي. په مشخصه مانا هر هغه شی چې واقعا ً 

 اندازه کېږي او مخصوصا ً د ابعادو په وسیله. 
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 ( په میتافزیک کې: ۳

ته   او کمیت د هغو مشخصاتو مجموعې  وايي چې د حساب، هندسې 

میکانیک )عدد، مقدار، پراختیا او حرکت( موضوع ده. په دې مانا چې  

دا مشخصات یوه جدا ساحه ده، کامال ً عقيل پوهه پرې ممکنه ده او د  

 حيس کیفیت له ساحې څخه بلکل فرق لري.

د کمیت په باب کې کانت د مقولو په فصل کې درې ډوله احکام    تبرصه:

يص، خصويص او عاملي. چې له هر یو رسه دا الندې درې  لیکي؛ شخ

 مفاهیم برابرېږي : وحدت، کرثت او کلیت. 

 

 م

 مجرد: 

 Abstrait فرانسوي:  

 Abstrakt  املانی:  

 Abstract انګلیيس:  

هر هغه مفهوم، کېفیت یا رابطې ته ویل کېږي چې له هغو ذهني تجسامتو  

رابطه وررسه لري. رسبېره پر دې  څخه جال په نظر کې ونیول يش چې  

 نورې ماناوې یې دا دي: 

په سکوالستیک کې د یو کیفیت هغه مفهوم ته مجرد ویل کېږي چې  (  ۱)

د دې کېفیت له لرونکي څخه په مستقل ډول په نظر کې ونیول يش. په  

 دې مانا مثال ً )انسان( یو محسوس مهفوم دی او انسانیت یو مجرد. 

نظر مجر   (۲) په  له  د هېګل  له خپلو واقعي رابطو څخه  د هغه دی چې 

ماحول رسه بهر واقع يش. او یا داسې واحده مجموعه چې اختالف ترې  
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بهر وي. محسوس هغه څه دي چې د خپلو بشپړو روابطو په وسیله ټاکل  

 شوي وي او هغه کلیه ده چې ټول اختالفات په کې دننه وي. 

 

 محسوس: 

 Concret فرانسوي:  

 Concret  آملاين:  

 Concrete انګلیيس:  

 )وګورئ مجرد(

 

 مطلق:

 Absolu فرانسوي:  

 Absolut  آملاين:  

 Absolute انګلیيس:  

 یانې کامل ته رسېدلی.(  Absolutus)په التیني ژبه  

 

 ( په منطق او روحیاتو کې:۱

د ګرامر لیکونکو په نظر )مطلق توری( د )نسبتي توري( ضد هغه    الف:

توری دی چې مستقل وي او له بل کوم توري رسه د رابطې احتیاج ورته 

 نه وي. مثال ً )انسان( مطلق توری دی او )پالر( نسبتي. 

هغه څه چې په غیر محدود ډول له هر پلوه ارزش ولري، لکه مطلق    ب:

 اقتدار. 

 بتي او حاديث نه وي. هغه څه چې نس ج:
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 ( په میتافزیک کې: ۲

هغه څه چې هم په فکر کې او هم په واقعیت کې له هر يش څخه    الف:

مستقل وي او د خپل موجودیت علت په خپل ځان کې ولري، قایم به  

 ذات اشیاء چې له فکري تجسامتو څخه مستقل موجود وي.

کامل  ب: متناهي،  بهر وي؛  رابطې څخه  له هرې  ته  هغه څه چې  ، رس 

او حتی متناقض   او الیتناهي رسه ضد  او کيل دی. دلته مطلق  رسېدلی 

 واقع کېږي. 

)مطلقه روح( د هېګل په نظر هغه ترکیبي مرحله ده چې د انفيس روح    ج:

او افاقي روح له مرحلو څخه وروسته راځي. دا د عاملي روح د شعور  

طبیعي او   هغه مرحله ده چې شعور او روح رسه تطابق کوي او روح له

 خارجي اړتیاوو او رشایطو څخه آزاد شوی وي. 

 دا مطلقه روح په خپله درې مرحلې لري: 

 د جامل د ایډال په شکل )نفیسه صنایع(. ( ۱)

 د الهام شویو حقایقو په شکل د احساس په وسیله )مذهب(.( ۲)

د مطلقو حقایقو په شکل او یا د یوې خالصې عقيل پوهې په شکل  (  ۳)

 )فلسفه(. 

 

 معلول:

 Eeffet فرانسوي:  

 Wirkung, Effekt  :  آملاين

 Effect انګلیيس:  

 هره هغه حادثه چې د یو علت په وسیله را پيدا شوې وي. )وګورئ: علت(
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 میتافزیک )ماوراء الطبیعت(:

 Metaphysique فرانسوي:  

 Metaphysik  آملاين:  

 Metaphysics انګلیيس:  

یا   (۱) میتافزیک  یې  موږ  چې  دی  کتاب  یو  ارستو  د  مانا  اولنۍ 

مابعدالطبیعت په نامه پېژنو. توماس داکن )عیسوي مشهور فیلسوف( دا  

مانا په عیسوي مفکوره تطبیق کړه او د دې پوهې په عقيل جنبه یې فشار  

 راوړی او نه په الهامي او روحي شوې جنبه. 

میتافزیک "و الندې نه راځي.  په هغو موجوداتو پوهه چې تر حواس  (۲)

نظري علوم دي چې موضوع یې هغه ډېر غیر مادي شیان دي لکه هستي 

 ... )بوسویه(."په عمومي ډول او مخصوصا ً خدای او فکري حوادث 

ذات دي نه د دوی ظاهري اشکال.  په هغو شیانو پوهه چې په خپل  (  ۳)

واقع کېږي.    د کانت د تعریف په اساس دلته میتافزیک د دیالکتیک ضد 

په دې مانا چې میتافزیک د اشیاوو د ثبات، سکون او استقرار د حالت  

 پوهه ده، نه د هغوی د تحول او تاریخي ترتیب.

حقایقو  (  ۴) دې  د  او  پوهه  ایډیاله  وظایفو،  عايل  حقایقو،  اخالقي  په 

مجموعه داسې په نظر کې ونیول يش چې له اشیاوو او حوادثو څخه یې  

 مرتبه جګه وي.

په نظر میتافزیک د هغو علومو مجموعه ده چې یوازې له    کانت د  (  ۵)

پوهې څخه چې    (a Priori)عقل څخه راوځي یانې د یوې داسې قبيل  

د مفاهیمو په وسیله کېږي چې نه په تجربه بناء وي او نه د زمان او مکان  

احساس ته رجوع کوي. میتافزیک په لومړي خصوصیت له فزیک او  
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روحیاتو   ریاضیاتو  تجريب  له  خصوصیت  دویم  په  او  لري  فرق  څخه 

 څخه. 

د اګوسټ کونټ په نظر میتافزیک هغه طرز فکر دی چې د الهیاتو  (  ۶)

او مثبتو علومو په منځ کې واقع کېږي او ارزښت یې په دې کې دی چې  

 په لومړي انتقاد کوي، د دویم په مفاد. 

 

 ن

 نیستي:

 Neant فرانسوي:  

 Nichtseindes, Nicht  آملانی:  

 Non-being انګلیيس:  

هغه څه چې وجود نه لري یا په مطلق صورت )مګر د مطلقې نېستۍ (  ۱)

په مفکوره انتقاد واردوي( او یا په نسبي صورت د یو معین کالم په دنیا  

 کې.

 د یو داسې يش صفر کمیت چې زیاتېدای او یا کمېدای يش.  (۲)

روح له پاره هر هغه څه چې    د بې ارزشۍ په مانا. مثال ً د یوه مذهبي (  ۳)

 نیست کېږي، باید نېست وګڼل يش.

 انتقاد: 

 کانت د مقوالتو په بحث کې د نېستۍ مفکوره داسې وېيش:( ۱)

 د خال مفکوره )هېڅ( چې هېڅ کوم ټاکلې محتوا ونه لري. اول:

 د یو ټاکل شوي کېفیت نشتوالی. مثال ً تورتم، ګرمي.  دویم:

 مدوره مفکوره. متناقضه مفکوره لکه؛  درېیم:
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ژان پل سارتر د نېستۍ وهمي خصوصیت ته اشاره کوي. د ده په فکر   (۲)

نېستي له یوې خوا غیر د یو يش له نفي او له منځه تللو څخه بل څه نه  

دی. او له بلې خوا غیر د انسان له فکر څخه په بله وسیله جهان ته راتلی  

 نه يش. 

نېستي جهان ته راځي. )ژان پل  وايي: انسان هغه موجود دی په وسیله یې  

 سارتر، هستي او نېستي(

 

 و

 واقعي: 

 Reel فرانسوي:  

 Reel, wirklich  آملاين:  

 Actual, Real انګلیيس:  

 هغه څه چې یو شی وي یا د اشیاوو په باره کې وي. 

او خیايل ضد دی. کوم څه چې یو موثر  (  ۱) واقعي د ظاهري، وهمي 

 اعتامد کېدای يش. مثال ً واقعي لیاقت. عمل لري، په کوم څه چې 

وايي:  (  ۲) الیبنیتز  دی،  ضد  حاديث  د  مخصوصا ً  او  نسبتي  د  واقعي 

 " حرکت یو نسبتي شی دی مګر قوه یو واقعي او مطلق شی دی. "

د ذهني تجسامتو په لړ کې هغه څه چې حارض موجود وي. واقعي    (۳)

او نه څرنګه چې  د ممکن او ایډیال ضد دی. یانې شیان څرنګه چې دي  

 ممکن دي چې وي او یا نه څرنګه چې باید وي. 

نه په اشخاصو پورې. مثال ً  (  ۴) هغه څه چې په اشیاوو پورې اړه لري، 

 واقعي حقوق. 
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هغه څه چې په اشیاوو پورې اړه لري نه په الفاظو پورې. مثال ً واقعي  (  ۵)

 مفکوره. 

 

 وجودي فلسفه:

 Existentialisme فرانسوي:  

 Existentialismus  آملاين:  

 Existentialism ګلييس:  ان

اهمیت    (۱) فلسفي  خصوصیاتو  فردي  د  فرد  انساين  د  مانا  عمومي  په 

کېرکګارد   د  راوړل.  فشار  نولسمې    Kier Kegaardباندې  د  ډمنارکي 

آملاين معارص فیلسوف افکار د    Heideggerپېړۍ فیلسوف او هایدګر  

 ې په نامه یادېږي . وجودي فلسف 

فرانسوي معارص فیلسوف نظریه    Jean Paul Sartreد ژان پل سارتر    (۲)

( نېستي(  او  )هستي  اثر  مشهور  خپل  په  یې  دی  کې رشح  ۱۹۴۳چې   )

وسیله   په  داستانونو  او  تیاتر  خپل  د  زیاته  فلسفه  خپله  ده  مګر  کوي. 

 مشهوره کړې ده.

 د دې فلسفي نوم مبداء دا الندې تایید دی. 

. یوه میتافزیکي اصطالح ده چې مراد یې  " وجود له جوهره لومړی دی "

دا دی: انسان مطلق مختار دی، ژوند او فکر کوونکې موجود. خپل ځان  

په خپله جوړوي او خپل مشخصات او مقدرات په خپله ټاکي. اختیار  

هله ممکن کېږي چې انسان داسې یو قبيل جوهریت ونه لري چې د ده  

 حدود وټاکي. 
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 وسه:وس

 Obsession فرانسوي:  

 Belagerung  آملاين:  

 Obsession انګلیيس:  

د یو تجسم، یو فکري تسلسل یا یو مشغولیت د همېشه له پاره او بې وقفې  

ذهن ته حارضېدل او په ذهن کې تېرېدل. په دې شان چې نور ټول فکري  

وکړای يش تسلسلونه هم یوازې دې نکتې ته متوجه وي او اراده کله کله  

 چې یوازې د یوې لحظې له پاره یې له ذهنه بهر کړي. 

 

 هـ

 هستي:

 Etre فرانسوي: 

 Sein  آملاين:  

 To Be انګلیيس:  

 دا الندې مانا ګانې لري: 

 د جوهریت په مانا: زه فکر کوم لهذا یم. (۱)

عاريض مانا: یو شی هست دی، کله چې واقعا ً په تجربه کې حارض  (  ۲)

 وي.

آفاقي مانا: ویالی شو چې یو شی هست دی کله چې دا تایید د ټولو  (  ۳)

افرادو د تجربې له پاره ارزښت ولري. که څه هم هر شخص په تجربه کې  

 فعال ً حارض نه وي او یا تر اوسه هېڅ حارض شوی نه وي. 

نسبتي او ربطي مانا: د فاعل او مفعول په منځ کې د رابطې عالمه ده.    (۴)
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 ګانې درلودائ يش:دا الندې مانا

 د یو فرد تداخل په یوه طبقه کې او یا د یوې طبقې په بله کې.  الف:

د متقابل او یا قابل تعویض احکامو رابطه چې دواړه یو اندازه وسعت   ب:

 ولري.

 د یو شان احکامو رابطه چې دواړه اصطالح په یو فرد داللت کوي. ج:

 

 دویم: د اسم مصدر شکل

 Etre فرانسوي:  

 Wesen, Seindes, Sein  آملاين:  

 Entity Being انګلیيس:  

 مجرده مانا: موجودیت، وجود لرل. ( ۱)

هر څه چې په موږ کې  "محسوسه مانا: څه چې واقعا ً وجود لري:  (  ۲)

او   دیحقیقي  وجود  الیتناهي  او  کامل  یو  مبداء  ټولو  د  شته    ".واقعي 

 )دکارت(. 

یو شی چې په فکر کې دی او بهر له فکره کوم واقعي موجودیت ونه    (۳)

 لري، دلته وایو: فکري یا خیايل هستي. 
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۶ 

 اعالم 

 

کې د ټولو    " اعالمو"د کتاب په شپږمه ضمیمه  

هغو فیلسوفانو او علاموو، پېژندنه او د آثارو 

په مردف ډول شوې چې د   مخترصه معريف 

کتاب په منت کې یې نظریات راغيل او یا یې  

نظریاتو ته اشاره شوې ده نو په دې اساس مو  

 د یو بل نوملیک له جوړولو څخه ډډه وکړه.
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 الف

 

 ابن سینا:

عبدالله سینا د رشق نامتو طبیب، فیلسوف  شیخ الرییس ابوعيل حسین بن  

په منځ کې زېږېدلی و.    ۳۷۳تر    ۳۶۳او لیکونکی دی. د هجري قمري  

پالر یې د بلخ له خلکو څخه و. په لومړیو کلو کې ابوعيل په بلخ کې  

وروزل شو. قرآن او اديب علوم او منطق یې زده کړل، بیا یې د الهي علم، 

  ۱۸روایت دی چې په    – ه پیل وکړ  طبیعات، طب او ریايض په زده کړ 

د   او  والړ  ته  ګرګانج  وروسته  کړل.  بشپړ  عملونه  ټول  دا  یې  کې  کلنۍ 

خوارزمشاه عيل بن مامون محمد په خدمت کې داخل شو، بیا همدان ته  

والړ او هلته نهه کاله پاتې شو او د شمس الدوله دیلمي دربار ته یې الره  

و  ته  مقام  وزارت  د  وروسته  کړه.  د  پیدا  زوی  د  الدوله  شمس  د  رسېد. 

سلطنت په دوره کې د یو تهمت په اثر بندیخانې ته واستول شو چې له  

په   کاکوبه  او د عالوالدین  ته والړ  اصفهان  نو  شو  زندان څخه خالص 

کې له عالوالدوله رسه همدان    ۴۲۸خدمت کې داخل شو. هلته په کال  

 ته والړ او هلته وفات شو. 

آثار مشهور  سینا  ابن  اسارت  د  عالیی،  دانشنامه  نجات،  قانون،  شفا،   :

 حکمت املرشقیه. 

 

 : Alfred Adlerآدلر 

کې یې د    ۱۸۹۵( کې په ویانا کې زېږېدلی دی. په  ۱۹۳۷  –  ۱۸۷۰په )
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ویانا له یو پوهنتون څخه د طب دوکتورا حاصله کړه، لومړی یې د فروید  

کې    ۱۹۱۲پیروي وکړه او بیا د فروید د جنيس غریزې مخالف شو او په  

یې د ویانا په مکتبونو کې د تربیوي روحیاتو مکتبونه پرانیستل او د اطفالو  

کې یې )د انفرادي    ۱۹۱۴په روحیاتو کې یې دقیقې مطالعې وکړې. په  

علم النفس بین املليل مجلې( په نامه یوه مجله نرش کړه او په هغې کې  

حث کاوه.  یې د فرد په روحي مخصوصو او انفرادي خصوصیاتو باندې ب 

کې یې د نیویارک د کوملبیا پوهنتون دعوت قبول کړ او هلته    ۱۹۲۴په  

کې یې یوه   ۱۹۳۵پورې د طبي روحیاتو تدریس وکړ. په    ۱۹۲۷یې تر  

ورځپاڼه )د انفرادي علم النفس ورځپاڼه( په نامه په امریکا کې نرش کړه.  

و پريوان  د آدلر مکتب نن په اروپايي او امریکايي ماملکو کې شاګردان ا 

 لري.

 

 د آدلر مهم آثار:

 Studie Minderwertigkeit vonد عضوي کهرتۍ مطالعه   .1

Organen 

 Der Nervose Charakterعصبي کرکټر   .2

 Merschen Kennthnisپه انسان پوهه   .3

 Der Sirn des Lebensد ژوند مانا  .4

 

 : Aristotelesارستو 

ق م(. پالر    ۳۲۲  –  ۳۸۴د زېږېدو ځای یې ستا ګیرا په مقدونیه کې دی )

ق    ۳۴۷  –  ۳۶۶یې طبیب و، په آتن کې یې له افالطون څخه درس ووایه )
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ق م(. بېرته آتن ته راستون    ۳۳۶  –  ۳۴۳م(. د سکندر استادي یې وکړه )

لیسه   نامه د حکمت مکتب پرانیست.    (Lyceum)شو او هلته یې د  په 

ه د ګرځېدلو او قدم وهلو په وخت کې تدریس کاوه او له همدې  ارستو ب

ته مشاء   له مرګ    (Peripatetique)سببه د ده مکتب  وايي. د سکندر 

وروسته ارستو ونه کړائ شو چې په آتن کې پاتې يش نو شالیس ته یې  

 کلنۍ کې مړ شو.  ۶۳ق م( او هلته په  ۳۲۳مهاجرت وکړ ) 

. د ده فلسفه موږ ته راښيي چې ټول  ارستو له لویو متفکرینو څخه دی 

طبیعت داسې یوه عظیمه هڅه او کوښښ دی چې غواړي خالص فعل  

 ته ورسېږي ، یانې د عقل او فکر مرتبې ته جګ يش. 

 

 مهم آثار:

 : یانې مقوالت Categoriesغاطیقور یاس   .1

: یانې تحلیل چې دوې رسالې لري؛ د  Analytiquesانولو طیقا   .2

 باره کې. قیاس او برهان په 

: د جدل په باره کې. د دې رسالې مجموعې  Topiquesطوپيقا   .3

 ویل کېده. Organonته په قدیم کې ارګانون 

 : د خطاطۍ د فن په باره کې. Rhetoriqueریطوریقا  .4

 : د شعري صنعت په باره کې.Poetiqueبوطیقا  .5

 Metaphysiqueمابعد الطبیعه   .6

 ندې. او نور ډېر رسایل په طبیعاتو او اخالقو با

 

 



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 

 

260 

 

 :Platonافالطون 

ق م( په یو ارشايف خاندان کې زېږېدلی    ۳۴۷  –   ۴۲۷یوناين فیلسوف )

ق م کې د سقراط    ۴۰۷دی. وروسته د خپلې زمانې له تحصیل څخه په  

ق م کې د څه وخت له پاره د دیو نیزوس    ۳۸۸دوست او شاګرد شو. په  

راستون شو، نو    اول دسیرا کوز مقتدر مرش په دربار کې و. کله چې اتن ته

هلته یې یو مکتب پرانیست چې د اکاډیمي په نامه یادېږي . په دې مکتب  

کې افالطون تر مرګه پورې د ریاضیاتو او فلسفې تدریس کاوه. په دې  

ق م( رساکوز ته والړ په دې بې نتیجې    ۳۶۱او    ۳۶۷دوره کې بیا دوه کرته )

 بیق کړي. امید چې د سیسل په جزیره کې خپل سیايس نظریات تط

یو  هر  کې  نوع  خپله  په  دي چې  مکاملات  ده  د  آثار  مهم  افالطون  د 

 شهکار دی. ځیني مهم یې دا دي: 

 : د سقراط په مدافعه کې. Apologieاپولوجي   .1

: په دې موضوع کې چې په څه دالیلو سقراط  Critonکریتون   .2

 مرګ ته غاړه کېښوده. 

 : د پوهې په باره کې. Protagorasپروتاګوراس  .3

 : د مطلقو ښو او بدو په باره کې. Gorgiasس  ګورجا .4

: د پوهې د کسب او د دې کسب د مشکالتو په  Menonمینون   .5

 باره کې. 

 : د فنا ناپذیرۍ یو ډېر ښایسته ثبوت. Phedonفیدون  .6

په  Rebubliqueجمهوریت   .7 عدالت  د  اثر.  مهم  او  مشهور   :

 ثبوت کې د یو آیډیال دولت د ترسیم په وسیله. 
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 :E.C. Alianآلن 

( او د فلسفې استاد دی. دی د یوې  ۱۹۴۰  –  ۱۸۶۸فرانسوي فیلسوف )

 روحاً نسبي خوشبینۍ فلسفې خاوند دی. 

 

 د الن مهم آثار:

 Elements de Philosophieد فلسفې مبادي  .1

 Propos sur le Bonheurپه خوشبختۍ خربې  .2

 Propos sur le Educationپه تربیه خربې   .3

 Propos sur le Religionپه مذهب خربې  .4

 Propos de Politiqueپه سیاست خربې  .5

باندې   .6 صنایعو  نفیسه  په  درسه   vingt lecons sur lesشل 

Beaux Arts 

 

 : A. Einsteinاینشټاین 

(.  ۱۹۵۵  –  ۱۸۷۹جرمني لوی فزیکپوه چې په اومل ښار کې زېږېدلی دی )

په ځوانۍ کې يې په مونیک او میالن کې ژوند کاوه او بیا د تحصیل له  

پاره د زوریک ښار ته والړ. بیا یې د سویس تابعیت قبول کړ او په کال  

میالدي ده د لومړي ځل لپاره خپله د نسبیت تیوري خپره کړه چې    ۱۹۰۵

نوې  بی دې  د  شوه.  پراخه  نامه  په  تیوري  عمومي  د  نسبیت  د  وروسته  ا 

تیورۍ په بناء هغو ټولو نظریو کې چې د عامل په باب موجود دي، ژور  

میالدي کې یې د نوبل جایزه وګټله. په    ۱۹۲۱بدلون راوالړ شو. په کال  

دې دوره کې یې په فزیک کې مهم آثار خپاره کړل او په ټوله نړۍ کې  
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کې د نازي رژیم له خوا له جرمني څخه    ۱۹۳۳پیدا کړ. په کال    یې شهرت

د   اینشټاین  والړ.  ته  پوهنتون  پرنسنت  د  کې  امریکا  په  او  شو  وویستل 

ده   د  کېږي.  شمېرل  دماغو څخه  مبتکرو  لویو  د  کې  تاریخ  په  برشیت 

تیوري ګانو چې پوهه یې آسانه نه ده، د انسان په فکر کې لوی انقالب  

 راوستلی دی. 

 

 ب

 

 :Baconبېکن 

(. د ده د ۱۶۲۶  –   ۱۵۶۱انګریز فیلسوف او سیايس سرت شخصیت دی )

فلسفې اهمیت په دې ټکي کې دی چې ده د عرصي علومو استقرايي او  

مجردو   او  لفظي  خالص  سکوالستیکي  له  او  وټاکه  میتود  تجريب 

استداللونو رسه یې سخت مخالفت وکړ. د ارستو په فلسفه یې انتقادونه  

دی په نوې فلسفه کې د تجريب علومو د فکري میتود موسس ګڼل  وکړل.  

کېږي. د خپل ژوند په دوره کې رسمي لوړو منسبونو ته ورسېد خو په  

 آخر کې په بډو اخیستو تورن شو او له رسمي کارونو څخه کناره شو. 

 

 د بېکن له ټولو مشهورو آثارو یو: 

1. The Advancement of Learning  یانې د پوهې پرمختګ  

 کې چاپ شو. او بل ۱۶۲۳دی، چې په التیني ژبه یې په کال 

2. Novum Orgunm    ۱۶۲۰یانې نوی ارغون دی. چې په کال 

 کې چاپ شو. 
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 ج

 

 جالل الدین بلخي:

موالنا جالل الدین محمد بلخي چې په موالنای روم مشهور دی، د سطان  

تر   العلامء بهاء الدین محمد بن حسین الحیطبي زوی دی او د دې هېواد

ټولو لوی متصوف او شاعر دی. دی په بلخ کې چې د هغه عرص د علم  

هـ ق کال کې وزېږېده. د موالنا پالر په خپله   ۶۰۴او ادب سرت مرکز و په  

لوی فاضل او عارف و. د ځینو خلکو د مخالفت په اثر سلطان العلامء له  

ړ.  خپل زوی جالل الدین رسه مهاجرت ته مجبور شو او د حج په سفر وال 

موالنا له خپل پالر رسه په نیشاپور کې له شیخ عطار رسه مالقات وکړ او  

شیخ عطار موالنا په غېږ کې ونیو او دعا یې ورته وکړه، بیا بغداد ته والړل  

سلطان   د  وروسته  څخه  مسافرت  کلو  څو  تر  بیا  او  ورسېدل  ته  حج 

ه پاتې شو. بیا عالوالدین کېقباد په بلنه قونیې ته والړ. موالنا نهه کاله هلت

یې د سفر نیت وکړ، شام، حلب او دمشق کې څه موده واوسېد او د پوهې 

په کسب باندې بوخت و او بیا قونیې ته راستون شو. په دې وخت کې  

او عارف رسه مخامخ شو چې نوم یې شمس   یو لوی صويف  له  موالنا 

الدین بن عيل بن مالک داد تربیزي و او د دې سرت عارف شخصیت په  

تر آخره عمره د هغه د روحاين م تاثیر وکړ چې موالنا  والنا دومره ژور 

 نفوذ الندې پاتې شو.  

موالنا تر ټولو سرت عرفاين شاعر دی او مثنوي یې د نړۍ په ادبیاتو کې  
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شهکار دی. د ده بل اثر د شمس تربیز په نامه د غزلیاتو مجموعه ده او  

هجري قمري کې    ۶۷۲ا په کال  بل کتاب یې د فیه مافیه په نامه دی. موالن 

 وفات شو. 

 

 خ

 

 خیام:

حکېم ابوالفتح عمر بن ابراهیم الخیامي نامتو شاعر، فیلسوف او د ریايض  

عامل دی چې د هجري پنځمې پېړۍ په رس کې یې ژوند کاوه. په فلسفه  

او حکمت کې یې د ابن سینا په اندازه تبحر درلود. د هغه عرص خلکو  

احرتام کاوه، د علاموو په مجلس کې د لوی مقام خاوند او له  ورته زیات  

 غزايل رسه یې مراوده درلوده. 

هجري قمري کې په نیشاپور کې وفات شو. د ده مهم    ۵۱۷خیام په کال  

 تالیفات دا دي:

رساله   مقابله،  و  کلیات، جرب  علم  در  رساله  القلوب  نامه، روضته  نوروز 

 وجود، رساله در فلسفه کون. 

 

 د

 

 : R. Descartesکارت د 

(. ده په جرمني کې  ۱۶۵۰  –  ۱۵۹۶فرانسوی سرت فیلسوف او عامل دی )
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کې هالند    ۱۶۲۸مسافرت وکړ. څه موده په پاریس، روسیه او بیا په سنه  

فلسفي   او  په علمي تحقیقاتو  او  به یې کناره ژوند کاوه  او هلته  ته والړ 

یې زیات دښمنان  فکرونو بوخت شو. د خپلو انقاليب مفکورو له سببه  

پیدا کړل. بیا د سویډن د ملکې په بلنه هغه هېواد ته والړ خو د صحت د 

خرابۍ له امله هلته زر مړ شو. د دکارت لویه دلچسپي له ریاضیاتو رسه  

وه او تحلیيل هندسه د ده ابتکار ګڼل کېږي. د دکارت فلسفي اهمیت په  

ه کې تطبیق کړي. دې کې دی چې د ریاضیاتو روش د انسان په ټوله پوه

له سکوالستیکي او ارسطويي فلسفې رسه جنګېده او نوې فلسفي پوهه  

څخه رشوع کړه. ده وویل چې یوازې په یوه يش شک    " میتودي شک" له  

فکر  " نيش کېدای او هغه په خپله شک دی، نو په دې اساس یې وویل:  

. کله چې په یو فکر کوونکي موجود باندې یقین حاصل  "کوم فلهذا یم

شو، نو بیا د خدای موجودیت د جهان پېژندنې په دالیلو ثابتوي او بیا د  

او فزیکي جهان ته رسېږي . د ده    طبیعتخدای د موجودیت په وسیله  

په منځ کې    طبیعتپه نظر فزیکي جهان ریايض جهان دی. د روح او  

 کومه مستقیمه رابطه نشته. د دې رابطې وسیله یوازې د خدای اراده ده. 

په ساینس کې یې د قدماوو نظر رد کړ او د فرانسیس بیکن په شان یې د  

پام زیات   په دې فرق چې د دکارت  اساسات طرحه کړل.  نویو علومو 

دکارت  تجريب علومو ته نه و، بلکې زیات ریايض او منطقي علومو ته و.  

ډېرو    –په نوې فلسفه ډېر ژور تاثیر وکړ او د نوې فلسفې پالر وګڼل شو  

کاریزي  "وو؛ لکه سپینوزوا، مالربانس او نورو د ده د مکتب چې د  فالسفه

وکړه    " مکتب  پیروي  شو،  یاد  نامه  لوی    – په  کې  فلسفه  په  تفکر  ده  د 

 انقالب ګڼل کېږي. 
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 مهم آثار: 

 Dis cour de la methodپه میتود باندې خربې   .1

 Meditations( ۱۶۴۱تفکرات ) .2

 Principia Philosophiaeد فلسفې اساسات  .3

 

 :Durkheimدورکهایم 

( عامل  اجتامعياتو  د  د  ۱۹۱۷  –   ۱۸۵۸فرانسوی  کې  سوربون  په   )

اجتامعیاتو استاد و. دی په سوسیولوژي کې مخصوص مکتب لري او په  

. دورکهایم د اجتامع  فرانسه کې د ده شاګردان اوس هم په کار بوخت دي 

علم له ټولو علومو څخه بلکل مستقل بويل او غواړي چې یو مستقل علم  

 يش.

دی وايي څرنګه چې طبیعي حوادث شته چې طبیعي علوم یې مطالعه  

کوي همدارنګه اجتامعي خالص حوادث هم شته چې باید یو مستقل  

حرکت د  علم یې د مطالعې الندې ونیيس. څه رنګه چې د اجسامو د  

جاذبې او دفع او د صوت او نور قوانین فزیک مطالعه کوي، همدارنګه  

قوانین،   تشکیالت،  ميل  او  قومي  فامیيل،  رواجونه،  اخالقي  عادات، 

حقوق او نور داسې اجتامعي حوادث دي چې باید سوسیولوژي یې په  

خاص ډول مطالعه کړي. له اجتامعي خالصو حوادثو څخه مطلب دا دی  

او نفيس حوادثو څخه مستقل دي، یانې عنعنې، رواجونه او    چې له فردي

نور د فرد د فکر، خیال، هوس او احساساتو څخه نه دي راوتيل، بلکې  

ځانته شيان دي او فردي ذهنیت د دې اجتامعي حوادثو تر تاثیر الندې  

دی. د دورکهایم په فکر که څوک اجتامعي حوادث د نفيس حوادثو له  
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جتامعي حوادثو علتونه په فردي حوادثو کې لټوي،  الرې حل کوي او د ا 

 په غلطه الر ځي. 

 

 مهم آثار: 

قوانین   .1 میتود   ,Les regles de la metho deد سوسیولوژي 

sociologique 

 Les formes elementares deد مذهبي ژوند ابتدايي اشکال   .2

la vie Religieuse 

 La divisiondu travilد کار تقسیم  .3

 

 ر

 

 J.J. Rousseauxروسو 

( لیکوال  او  فیلسوف  او  ۱۷۷۸  –  ۱۷۱۲فرانسوی  دیموکراسۍ  د   .)

رومانتیسم پالر، په جینوا )سویس( کې زېږېدلی دی. په شپاړلس کلنۍ  

کې یې هره خوا په مسافرت رشوع وکړه او په مختلفو کارونو یې خپله  

ي  کې روسو د لومړ   ۱۷۴۹ګوزاره کوله. د روسو پالر یو ساعت ساز و. به  

کرت له پاره له ځانه په لیکوالۍ کې استعداد وښود. د دیژون اکاډمۍ دا  

موضوع د اقرتاح له پاره طرح کړې وه )د پیرشفت تاثیر په متدن او اخالقو  

کې( روسو په دې موضوع کې څه ولیکل او لومړۍ جایزه یې یووړه. په  

ثابت   انسان  متمدن  په  تفوق  انسان  اثر کې روسو د وحيش  لومړي  دې 

 کړی و. 
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 روسو د ادب، اجتامعیاتو او سیاست په تاریخ کې لوی تاثیر لري. 

 

 مهم آثار: 

 La Nouvelle Helouse ۱۷۶۰نوی هیلویز  .1

 Contract Social ۱۷۶۲اوليس تړون  .2

 Emile ۱۷۶۲امیل یا تربیه  .3

 Confessionsاعرتافات  .4

 Reverised un promeneurد یوازې ګرځېدونکي تخیالت  .5

solitaire 

 

 س

 

 : Socratesسقراط 

ق م(. ده په خپله هېڅ لیکيل آثار نه   ۳۹۹ –   ۴۶۹یونانی د اتن فیلسوف )

 دي پرېښي. 

او   افالطون  لکه  شاګردانو  ده  د  کې  باره  په  ژوند  او  تعلیامتو  د  ده  د 

ګزینوفون په خپلو ځینو آثارو کې خربې کوي. د دې مالوماتو په اساس  

مجسمه   یو  د  په سقراط  ډول  یقیني  په  و،  زوی  سوفرونیسکوس  تراش 

 فلسفه کې د ده استادان مالوم نه دي. 

او   هراکلیت  پارمند،  لکه؛  فیلسوفانو،  ځینې  د  دی  چې  ښکاري  داسې 

انګزاګور له افکارو رسه آشنا و. په دېرش کلنۍ کې ده ته دا فکر پیدا شو  

کري او  چې دی د یو پیغام خاوند دی او ځان باید د آتن د خلکو د ف 
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اخالقي بهبودۍ له پاره وقف کړي. سقراط غوښتل په دې خربه پوه يش  

چې څرنګه نور خلک د پوهې ادعا کوي له خپلو ناپوهۍ څخه بې خربه  

نه  هېڅ  په  ملتفت دی چې  ته  نکتې  یوازې دی دې  دا چې  دي، حال 

پوهېږي او پوهېږي چې ناپوه دی. هم له دې ورځې څخه ده خپل دنیايي  

کړل او په هر ځای کې کوڅه او بازار کې یې له خلکو رسه    کارونه ترک

د اخالقو، عدالت او حقایقو په باره کې بحث کاوه، لوڅې پښې په یوه  

څادر کې ژمی او اوړی ګرځېده. د سقراط رابطه د آتن له ځوانانو رسه او  

د دې ځوانانو عالقه او اخالص له ده رسه سبب شوه چې د آتن خلک  

شول او دا ګومان پیدا شو چې دی ځوانان له سمې الرې  په ده بدګومانه  

م کې دی د اخالقي فساد او مذهبي مخالفت  ق  ۳۹۹څخه منحرف کوي.  

مرګ   او  محاکمې  د دې  مرګ محکوم شو.  په  او  شو  محاکمه  ګناه  په 

داستان د افالطون ځینو اثارو کې )لکه؛ اپولوژي، کرپتون او فیدون( کې  

 راوړل شوی دی.  

 

 ص

 

 ین شیرازي: صدرالد

صدرا   مال  یا  صدراملتالهین  په  شیرازي،  ابراهیم  بن  محمد  صدرالدین 

مشهور دی. د صفوي دورې له مشهورو او لویو علاموو څخه و. د فلسفې  

او حکمت ډېرې غامزې مسألې یې په ساده عريب عباراتو بیان کړي دي.  

هجري کې د حج له سفر څخه د راستنېدو په وخت کې    ۱۰۵۰په کال  

 ات شو. وف
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 د ده مهم آثار:

 اسفار اربعه  .1

 رشح اصول کافی .2

 کتاب الهدایه  .3

 رشح حکمت االرشق .4

 

 غ

 

 (: ۵۰۵ – ۴۵۰غزايل )

کې په طوس کې    ۴۵۰حجة السالم زین الدین محمد بن طاووس په کال  

کلنۍ ته ال نه و    ۲۸زېږېدلی دی. د ځوانۍ عمر یې په تحصیل تېر کړ او  

ټولو علومو کې استاد شو او شهرت یې  رسېدلی چې د خپلې زمانې په  

هره خوا خپور شو. بیا نیشاپور ته نژدې د نظام امللک طويس په خدمت 

کې داخل شو او د هغه په غوښتنه یې په نظامیه کې په تدریس پیل وکړ  

کلنۍ یې په فکر کې یو    ۳۹او اته کاله په دې مدرسه کې پاتې شو. په  

له هر دنیایي فعالیت څخه ګوښه شو،  ژور بدلون او تغییر را پیدا شو او  

اوه لس کاله یې د شام، عربستان، بیت املقدس او حجاز په سیمو کې 

سفر وکړ. د دې سفر په موده کې په زهد، ریاضت او لیکلو بوخت و او  

هجري کې بیا طوس ته راستون شو او یو کال وروسته یې د    ۴۹۸په کال  

س پیل وکړ، بیا په طوس کې  سنجر په غوښتنه بیا په مدرسه کې په تدری 

د خپل کور تر څنګه په یوه مدرسه کې تر مرګه پورې په تدریس بوخت  

 و.
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په   هغه خالصه  د  العلوم دی چې  احیاء  آثارو څخه:  مهمو  له  غزايل  د 

 کیمیای سعادت شهرت وموند او نصحیة امللوک د یادولو وړ دي. 

 

 ف 

 

 : S. Freudفروید 

( د فرایبورګ  ۱۹۳۹  –  ۱۸۵۶موسس )   Psychoanalyzeد نفيس تحلیل  

میالدي   ۱۸۸۲میالدي تر    ۱۸۷۶په یو یهودي فامیل کې زېږېدلی دی. له  

پورې یې د طب تحصیالت وکړل او په عقيل او عصبي امراضو کې یې  

 تخصص حاصل کړ.

کې د ویانا له یو مشهور عقيل او عصبي طبیب رسه همکار شو   ۱۸۸۴په  

ې دا نوی کشف زده کړ چې څرنګه د ځینو عقيل او  او له هغه څخه ی

کېدای   وسیله  په  یا مصنوعي خوب  مقناطیيس  د  امراضو عالج  عصبي 

کال فروید پاریس ته الړ او د یو کال له پاره یې د فرانسوي    ۱۸۸۵يش. په  

مشهور طبیب شارکوت تر الس الندې کار وکړ او هلته یې زده کړل چې  

  ۱۸۹۴ره معالجه کېدای يش. په کال  څرنګ عصبي امراض له روحي نظ

میالدي کې فروید د خپل مستقل مکتب خاوند شو او د دې له پاره چې  

تحت الشعور کې پټې خاطرې د شعور رڼا ته راوبايس، ده د مقناطیيس  

خوب میتود ترک کړ او د )معاين آزاد تداعي( څخه یې کار واخیست.  

 کشافات وکړل:په دې وسیله ده د انسان په روح کې دا مهم ان

 د یو فعال تحت الشعور وجود او تاثیر په شعور کې   .1

 د متضادو متایالتو په منځ کې مجادله او د زغم مسأله  .2
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 په اطفالو کې د جنيس متایالتو موجودیت او اهمیت  .3

 

 مهم آثار: 

 Psychopathologyطبي روحیات   .1

 Interpretation of Dreamsد خوبونو تعبیر  .2

مقدمه   .3 تحلیل  نفيس   General Introduction toپه 

Psychoanalysis 

 Three Contributionsد جنيس غریزې په نظریه درې بحثه   .4

to the Theory of Sex 

 

 ک

 

 : Kantکانت 

( فیلسوف  کې  ۱۸۰۴  –   ۱۷۲۴املانی  ښار  په  کونیکسربګ  د  چې   )

په عمر کې  زېږېدلی او تقریباً ټول عمر یې په دې ځای کې تېر شو. د ده  

کومه مهمه حادثه نه لیدل کېږي، پالر یې یو غریب کارګر او مور یې یوه  

 متدینه او پرهېزګاره ښځه وه. 

میالدي کې د کونیکسربګ په پوهنتون کې د فلسفې په تحصیل    ۱۷۴۰په  

او   ووت  څخه  پوهنتون  له  سببه  له  مرګ  د  پالر  د  هلته  او  شو  بوخت 

 رسوالی شول. تحصیالت یې آخر ته ونه  

کې اجازه ورکړل شوه چې   ۱۷۵۵بیا د هم د ځینو آثارو د نرش له سببه په 

 په پوهنتون کې تدریس وکړي.
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 مهم آثار: 

 Kritik der reinen vernunft 1781د خالص عقل نقادي  .1

اساسونه   .2 الطبیعي  ماوراء  اخالقو   Grundlegung zurد 

metaphysic der sitten 1785 

نقادي   .3 عقل  عميل   Kritik der praktischer vernunftد 

1781 

 

 :Copernicusکوپرنیک 

( د خارکوف په پوهنتون کې  ۱۵۴۳  –  ۱۴۷۳پولنډي د نجوم عامل دی )

یې نجوم زده کړل، بیا ایټالیا ته والړ او هلته د نورو علومو په ترڅ کې د  

سرت   کوپرنیک  د  کې  تاریخ  په  علم  د  شو.  بوخت  کړه  زده  په  طبابت 

 De revolutionibusپه علم کې دی. ده په خپل اثر:    اهمیت د نجوم

orbium coelestum 1543    کې دا نظریه وړاندې کړه چې ملر د شميس

نظام مرکز دی او ځمکه یوه سیاره ده چې د نورو سیارو په شان له ملر  

څخه ګېر چاپېره چوريل. د دې نظریې په وړاندې کولو کوپرنیک د نوي  

 نجومي علم بنسټ کېښود. 

 

 ګ

 

 :Galileoګالیله 

(. ده د طبیعي  ۱۶۴۲  –  ۱۵۶۴ایټالوي سرت د نجوم او فزیک عامل دی )

پېښو د قوانینو په تحقیق کې یو عمر هلې ځلې وکړې او د عرصي تجريب  
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علومو اساسات یې طرحه کړل او د تلسکوپ په جوړولو یې د انسان د  

ین یې کشف  نظر او پوهې افق بې شانه پراخه کړ. د فزیک علم مهم قوان

کې په پنیرا پوهنتون کې استاد شو. په طبیعي اجسامو    ۱۵۸۹کړل. په کال  

له   نتیجې  په باب چې ده کومې تجربې وکړې، د دې تجربو  د حرکت 

قبول شوو ارسطويي مفکورو رسه دومره مخالفې وې چې د ټولو مخالفت  

ړ  یې ځانته را وګرځاوه. ده د هغه تلسکوپ په وسیله چې په خپله یې جو

کړی و، کلونه کلونه د شميس نظام او د آسامن د نورو ستورو په مطالعه  

بوخت شو او د خپلو مشاهدو په وسیله یې د کوپرنیک نظریه ثابته کړه  

چې ملر د شميس نظام مرکز دی او ځمکه د نورو سیارو په شان یوه سیاره  

ه خوا  ده. او کله چې دا نظریات په یو مهم اثر کې نرش شول نو د کلیسا ل

خپلو   له  چې  شو  کړای  مجبور  او  شو  محاکمه  او  شو  وغوښتل  ته  روم 

نظریو انکار وکړي. ده د عمر تر آخره په ډېر زحمت ژوند وکړ، مګر تر  

 مرګه پورې په تحقیقاتو او علمي مطالعاتو بوخت و. 

 

 د ده مشهور اثر:

 Dialogo dei dueد نړۍ د دوو لویو نظامونو په باب مکامله   .1

massimsi sistemi del mondo – 1632 
 

 م
 

 :Karl Marxمارکس 

  ۱۸۱۸املانی فیلسوف او د اقتصاد عامل، د تاریخي سوسیالیزم موسس )

(. پالر یې حقوق دان و. د بون او برلېن په پوهنتونونو کې یې د  ۱۸۸۳  –



 
 د جرب او اختيار ديالکتيک 
 

275 

 

 وکړ. حقوقو تحصیل 

په   ینا  د  یې  دوکتورا  خپله  او  شو  متوجه  ته  مطالعاتو  فلسفي  هېګل  د 

پوهنتون کې واخیسته. پاریس ته الړ او هلته د فردریک انګلس رسه آشنا  

کې دی له    ۱۸۴۵شو چې د عمر تر آخره پورې د ده همکار پاتې شو. په  

په   ته والړ.  )بلژیک(  بروکسل  او  د    ۱۸۴۸فرانسې څخه وشړل شو  کې 

ن د سوسیالیستي کانګرس په بلنه مارکس د انګلس په همکارۍ )د  لند

کې لندن ته والړ او هلته تر    ۱۸۴۹کمونیست حزب اعالمیه( ولیکله، په  

 مرګه پورې پاتې شو. 

 

 مهم آثار: 

 Das Kapital 1867رسمایه   .1

 Misere de la Philosophieد فلسفې غربت  .2

 مزدور کار او رسمایه  .3

 La(  ۱۸۴۸  –   ۱۸۵۰طبقاتو مجادله )په فرانسه کې د اجتامعي   .4

Lutte des classes en france 

 Ludwig Feuerbachلودویک فویرباخ  .5

 

 :Montesquieuمونتسکېو 

عیسوي کال د فرانسې په نوردو ښار کې په یو ارشايف فامیل کې    ۱۶۸۹په  

کال کې یې د قضاء شغل    ۱۷۰۷وزېږېد، د حقوقو تحصیل یې وکړ او په  

کال کې د پالر له مرګه وروسته د پارملان د حقوقي    ۱۷۱۳غوره کړ. په  

مشاور په حیث وټاکل شو. د ده مشهور اثر چې خپل عرص او وروسته 
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 Esprit des)ې کې یې ډېر عجیب تاثیر وکړ، هغه روح القوانین زمانو ک 

Lois)  کال په پاریس کې مړ شو.  ۱۷۵۵دی. مونتسکېو په 

 

 :J.S. Mileمیل 

په   چې  دی  فیلسوف  او  سیاستمدار  مشهور  کې    ۱۸۰۶انګلیيس  کال 

وزېږېده. قدیمه فلسفه او یوناين ژبه یې زده کړه، په ځوانۍ کې یې شعر  

زیاته توجه وکړه. د اګوست کنټ د نظریاتو تر تاثیر الندې    او ادب ته هم

لوی   عدالت  اجتامعي  د  دی  شو.  بوخت  چارو  سیايس  په  بیا  راغی، 

 طرفدار و. 

دی یو عمیق فیلسوف او د روڼ فکر خاوند و او د خپلو افکارو په باب  

کتاب یې    "آزادۍ په باب" یې ډېرې رسالې ولیکلې چې له هغوی څخه د  

 کال کې مړ شو.  ۱۸۸۳دی. ستوارت میل په   د یادولو وړ

 

 ن

 

 نارص خرسو بلخي:

حکېم ابو معین نارص بن خرسو بن حارث القبادیاين البلخي املرزوي د  

افغانستان د تاریخي هېواد له سرتو شاعرانو او حکاموو څخه دی. دی په  

هجري قمري کال کې بلخ ته نږدې په قبادیان کې زېږېدلی دی. له   ۳۹۴

 څخه یې د علم او ادب په زده کړه پیل وکړ، په ځوانۍ کې د کوچنيوايل 

امراوو او پاچاهانو په دربار کې د لوړو منصبونو خاوند شو. په څلويښت  

کلنۍ یې حال بالکل تغییر وکړ، سیايس منصبونه یې پرېښودل او د حج  
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 په سفر روان شو.

هېوادونو  په دې سفر کې چې اووه کاله یې دوام وکړ له ډېرو ښارونو او  

څخه تېر شو او د علم او ادب له ډېرو لویانو رسه یې کتنه وشوه. په مرص  

دې   په  کړ،  قبول  مذهب  اسامعیيل  یې  هلته  او  واوسید  کاله  درې  کې 

د   د    "حجت "مذهب کې  مقام  په  او د حجت خراسان  ته ورسېد  رتبې 

ې په  فاطمینانو له خوا خراسان ته د تبلیغ له پاره واستول شو. په بلخ کې ی 

او   شو  مخامخ  مخالفت رسه  کلک  له  خلکو  د  زر  مګر  وکړ  پیل  تبلیغ 

مجبور شو هغه ځای پرېږدي او په بدخشان کې یې د یمګان درې ته پناه  

کاله په غار کې واوسید او هلته په    ۲۵یووړه او هلته پاتې شو. وایي چې  

 کې وفات شو.  ۴۸۱

 

 د نارص خرسو مشهور آثار: 

 د شعر دیوان  .1

 روشنایی نامه  .2

 سعادت نامه  .3

 سفر نامه  .4

 زاداملسافرین  .5

 جامع الحکمتین او نور. .6

 

 : F.W. Nietzscheنیتچه 

په   چې  دی  فیلسوف  مشهور  نژدې    ۱۸۴۴جرمنی  ته  الیپزیک  کال 

وزېږېد. په څلور کلنۍ کې یې په لیکلو او لوستلو پيل وکړ او په دوولس  
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الهیاتو تحصیل وکړ، مګر ډېر ژر  لومړی یې د    –کلنۍ کې یې شعر ووایه  

له لرغونې یوناين فلسفې رسه    – له مسیحیت او الهي علومو څخه وګرځېد  

د سویس په بال پوهنتون کې د فیلولوژي استاد    ۱۸۷۹آشنا شو. په کال  

شو. وروسته له دوستانو څخه جال شو او ګوشه ګیري یې غوره کړه. په  

کال   ۱۹۰۰پیدا شوه او په  کې ورته سخته عقيل او عصبي ناروغي  ۱۸۷۹

 کې مړ شو. 

 

 د ده مشهور آثار: 

 زردشت وویل داسې .1

 انساين ډېر انساين شیان  .2

 مسافر او د هغه سیوری .3

 د تراژېدۍ پیداښت  .4

 د اخالقو د نسب سلسله  .5

 

 : Newtonنیوټن 

انګلیيس مشهور ریايض پوه او فیلسوف چې د جهان له لویو پوهانو څخه  

دی. د ریايض په علم کې یې مهم کارونه وکړل او د نور )رڼا( مطالعه یې  

وکړه او سپینه رڼا یې په مرکبو رنګونو کې تجزیه کړه. د ده ډېر مهم کشف  

 د جاذبې قوې قوانین او د حرکت قانون دی. 

زو  دهقان  یو  د  په  نیوټن  بیا  وکړ  تحصیل  یې  کې  کامربیج  په  او  و  ی 

 تدریس مشغول شو. ځینې مهمې رسمي چارې هم ور په غاړه شوې. 
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 د نیوټن مهم اثر:

1. Philosophiae naturalis principia mathematicu 

(1687) 

 

 :Hobesهابس 

( فیلسوف  یې تحصیالت  ۱۶۷۹  –  ۱۵۸۸انګریز  اکسفورډ کې  په  ( چې 

عقيل فلسفې تر تاثیر الندې راغی، د ریاضیاتو او  وکړل. د خپل عرص د  

په   انګلیستان  د  له سببه  لیکنو  یې وکړه، د ځینو سیايس  مطالعه  فیزیک 

او په   پیدا شوه  او    ۱۶۴۰پارملان کې ورته بدبیني  ته وتښتید  کې یورپ 

تر   مجادلې    ۱۶۵۱هلته  یې  روحانیونو رسه  عیسوي  له  شو،  پاتې  پورې 

بناء دی. دی د    وکړې. د هوبس شهرت زیات د ده په سیايس نظریاتو 

اقتدار  مستبد  د  کې  سیاست  په  دی  و.  طرفدار  فلسفې  او حيس  عادي 

 ثبوت کوي. 

 

 مهم آثار: 

 The Leviathanلویاتان   .2

 De Homineانساين طبیعت   .3

 De Corpore Politicسیايس نظام   .4

 

 :Hegelهېګل 

بین ګن په ( چې د الهیاتو درس یې د تو۱۸۳۱  –  ۱۷۷۰املانی فیلسوف )

( او فرانکفورت  ۱۷۹۷  –  ۱۷۹۳پوهنتون کې رسته ورساوه او بیا په برن )
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( په  ۱۸۰۱  –   ۱۷۹۷کې  شو.  بوخت  ورکولو  په  درسونو  خصويص  د   )

میالدي د ینا په پوهنتون کې پروفیسور شو. دی د آملاين مشهور    ۱۸۰۵

 ۱۸۰۸فیلسوف شلینګ او مشهور شاعر هولدرلین معارص او دوست و. د  

 پورې په نور نومربک کې د یو مکتب مدیر شو. ۱۸۱۶ نه تر

پورې په هایدلربګ کې د فلسفې استاد و او باالخره    ۱۸۱۸نه تر   ۱۸۱۶له  

پورې د برلېن په پوهنتون کې یې تدریس وکړ چې هلته    ۱۸۳۱تر    ۱۸۱۸د  

 یې بین املليل شهرت پیدا کړ.

 

 مهم آثار: 

 Phanomenologie des Geistes 1807د روح فلسفه   .1

 Wissenschaft der Logik 1812 – 1816د منطق علم   .2

 Enzyclopadie der Philosophischenانسیکلوپیډیا   .3

wissenschaften im Grundrisse 1817 

 .Grundlinien der Philosophie Rechtsد حقوقو فلسفه   .4

1821 

فلسفه تاریخ   Vorlesungen ufer die Philosophie der د 

Geschichte 1837 
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