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 08/02/2020                     پوهاند محمد بشیر دودیال

 آثار او ژوندهغه  د او ماکس ویبر

 (د نامتو ټولنپوه، اقتصاد پوه او څیړونکی ماکس ویبر د مړینی د سلم کال په مناسبت)
 

ل. کال څځه وروسته نوې سیاسي پروسه پیل شوه. افغانان د خپل ژوند یوه نوی 1۳81په افغانستان کې له 

ارې ګرونو کې بیسډاداري او اقتصادی ټولو  ټولنې په ډیرو چارو اونړیوالې ټولنې د پړاو ته ډیر خوښ وو. 

ته  وه چې ټولنېغاونه رمدیریتی مهارتونه لوړول او دملکی خدمتونو بیامرستې پیل کړی. په دې کې یو هم 

دا یو لومړیتوب و چې باید ملکی  دمشتریانو د رضایت توقع ورڅخه کیدله.ندی کولو او ادعامه خدماتو د وړ

خدمات او عامه اداره، په اداره کې اجراات، مدیریتی مهارتونه، دچارو موثریت او مثمریت اوچت شوی 

نسټ وت دبسیمه کی د ملکی خدمتونو د انستیت)دافشارو( په  د کابل ښار پنځمه ناحیه کېپه دې موخه وای. 

الحاتو د اداری اص او ګټې اخیستوته چمتو شو ته دغه انسیتتوتډبره کیښودل شوه او د کوریا دهیواد په مرس

تونزمن سپه چوکاټ کی یې په کار پیل وکړ. دافغاستان د ویجاړ  اداری نظام جوړول یو د خپلواک کمیسیون 

د نړیوالی ټولنی په مرسته ډیر کارونه وشول، د په کم وخت کې دروند مسوولیت و.  له نیکه مرغه او کار 

چې باید د افغانستان وست هیواد دغو برخو کې نه هیریدونکی مرستی کړی دی. لومړیتوبونه داوو آلمان د

د زده کړی شپږمیاشتنی کورسونه دایر شی. دغې پروسې ټول کمپیوتر، انګلیسی ژبی ، ادارېد اداراتو کی 

 نالوژۍ باندی سمبال اونوی تکافغانستان کې پنځه کاله دوام وموند. پایله یی ډیره ښه وه. زموږ دفترونه 

د مړی ځل لپاره په هیواد کې د عامه ادارې پوهنځی جوړ شو، وورپسې د لمدیریتی مهارتونه زده شول. 

په افغانستان کې دغه وخت د ماکس ویبر آثار مرجع ماخذ د ویبر آثاروو. یو درسی موادو د چمتو کولو لپاره 

او دهغه نوم ډیر خپور شو، موږ به په هر څپرکي کې د ویبر ماخذونو ته مراجعه کوله، اوس  یې محصالن  

 هره ورځ نوم اوري او په کتابونو کې یې ګوري.
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م کال کې د المان  دارفورت په ښار کې نړۍ ته سترګې 18٦٤په  (Max Weber)ماکس ویبر

پرانیستې  دي، په همدې ښار کې یې لومړنۍ زده کړې پاى ته ورسولې ، او بیا د لوړو زده کړو 

خ توب سره یې زده کړې پر مبریالىپه لپاره د هاید لبرګ، کوتنیګن او برلین پوهنتون ته والړ او 

او  اقتصاد کې هم مطالعات اسییاو سفلسفه ولوستل، ځو  وروسته یې په  لومړی  یې  حقوقبوتلې، 

وقو په برخه  خپلې لوړې زده کړې کال کې د حق. م18٦٤کله یې چې په څېړنې  ترسره کړې. 

وه رساله وداګري په هکله ید سکې یې د منځنیو پېړیو د شرکتونو اسپانیا   او په ایټالیابشپړې کړې 

کله دوکتورا څخه پورته څېړنه م کې په روم کې د کرنې د تاریخ په ه18٩1یې په  رپسېو، ولیکله

 س په تدری م کال کې یې د برلین په پوهنتون کې د حقوقو په څانګه کې18٩2په . کې یو اثر وکېښ

ې څېړنې بتجر رګرانو د کار په برخه کې یو شمېریزو کانرد کپیل وکړ، همدا مهال یې په پروس کې 

 کولې چې د همدغه تجربو په پایله کې داقتصاد  په څانګه کې د استاد په توګه  په نده وګومارل شو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلنې په عمر خپلو وروڼو سره1۵م. کال کې د 18۷٩ویبرپه 
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 م. کال کې له خپلې میرمن، ماریانی سره18٩۴ماکس ویبر په 

 

نتون کې په کار هم کې د هاید لبرګ په پو18٩٦ م کې د فرایبرګ په پوهنتون کې او بیا په18٩٤په 

سته یې بېرته عصبي ناروغي پیدا شوه، اته کاله ورویوه م کې 18٩8په ته  ماکس ویبر. بوخت شو

کړه او بېرته یې په پوهنتون کې په تدریس پیل وکړ، په پرله پسې کار سره یې  خپله روغتیا ترالسه

ې معاصر مارکس او د ورکهایم څخه دآلمانی تر ه برخه کې څېړنې وکړې او وروسته د ټولنپوهنې پ

 د نن ورځې ټولنپوهنه د خپلو همدغووشمیرل شو. م بنسټ اېښودونکى درېی)اوسمهالې( ټولنپوهنې 

 . دریو بنسټ ایښودونکو منندویه ده

دماکس وبر  په فلسفه او اقتصاد کې هم لیکنې او څیړنې وکړی.  دغه جرمني سوسیولوجست 

مقالې او د شخړو د حل په هکله هم ره اداره کی نوم لري. ده د شخړو دبروکراسی نظریه معاص

باندې څیړنه وکړه او د سیاست او حکومت مسایل  یې په اداره کې یې بروکراتیک موډل  کښلي دي.

 تحلیل کړل.

کال کې یې د م 1٩0٤ه او تاریخ لیکوال هم و، په اقتصاد پو ترڅنګ ماکس ویبر د ټولنپوهنې 

اوه، لوستونکو پام یې ځانته واړپه هکله یوه مقاله خپره کړه چې د ډېرو ټولنپوهنې، سیاست او ټولنې 

، ، د یهودیتېڅېړنې وکړې د مذهب د جامعه شناسۍ په هکله وروسته یې د هایدلبرګ په پوهنتون ک

یې څېړنه وکړه او د مذهب جامعه ،  بودایي دین او اسالم په هکله )په چین کې(هندویزم، کنفوسیوس 

بیروکراسۍ په  دټولنو کې وروسته یې په صنعتي پسې  ،  دېسي یې بېالبېلو ادیانو ته تعمیم کړهشنا

په و علوم ، په دې توګه یې د ادارې او مدیریت په برخه کې کار پیل او د ټولنیزوهکله څېړنه وکړه

راخه ساحه کې یې قلم و چالوه، خو د ناروغۍ له امله یې ونشو کوالى خپل ټول نظریات تدوین پ

و ا مړینې چاپ شوې، ظاهراً ښکاري چې لکه د مارکسوسته تر کړي، ځئنې السکښلي لیکنې یې ور
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م 1٩٩٦پاتې شول، خو په هم نیمګړي  یو شمېر نور آلماني  فیلسوفانو او پوهانو په شان د ده کارونه 

چې د )مذهب او پانګوالۍ ور هم په پراخه توګه تشریح شول، کال کې د تاونې په قلم دده نظریات ن

او ټولنیزو علومو ترمنځ توپیر وښود، او  ده له مفهومې پلوه د طبیعې علومو، راڅرګندېدل( نومېږي

توضیح یو بل سره توپیر لري، دا  ویې ویل د طبیعي علومو او ټولنیزو علومو له پلوه د ښکارندو

دانساني  چلند اړخ هم پکې هیر نه رول لري او باید انګېزه ولنیزو علومو کې انساني ځکه چې په ټ

خ د هغو په بهرني اړبلکې ، اني سلوک دننني عوامل رول نه لريپه طبیعي علومو کې د انس شي، خو

ه وپونه خبرو پرله پسې کار وکړ تر څو ځاندوو  وپه همدغوروسته بیا ډېرو پوهانو . پوهه کافي ده

 ؟هیې سمه وه او که نکړي چې ایا د ویبر مطلب له دغه توپیر څخه څه وه، او آیا دغه توضیح 

 په پوهنتونو کېپه تېره بیا د المان  ،وپا په پوهنتونورام کال و مړ، اوس یې د  1٩20ر په ماکس ویب

  کتابونه  د درسي ماخذ په توګه  تر استفادې الندې دي او ډېر درناوى یې کېږي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د هیدلبرګ په ښار کې د ماکس ویبر قبر

 

 ده ټایپ څخه یې په خپ قلم اصالح کړیاکس ویبر  د لیکنو یوه بیلګه چې وروسته تر مد 

هیریږی، دنړۍ په هر ګوټ کې ټول ورته درناوی  نه نومونه د معنوی خدمتګارانو بشریت د 

 لري.
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 تذکر: 
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، 

عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان  می توانند با اجرای "کلیک" بر
 رهنمائی شوند!

 

 

 آثاراو ژوند ماکس ویبر او د هغه 

 
 

 


