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 د ژباړونکي پیالمه

 

لد نونسمي پېړۍ برتانوي فیلوسوف جان سټواړټ  ژباړه به لومړۍ آشنا دئ. دغه  ( افغانانو ته نا1٨061٨7٣) م 

کال کي د فلسفې استاد پال سټراترن  2002ې په پښتو وړاندي کیږي. دغه کتابګوټئ په ـنه وي چي په اړه یـلیک

(Paul Strathern)  خپور کړئ دئ. دا د لرغوني یونان نه تر اوسه د لوېدیزي نړۍ د نامتو سوچوالو په اړه د

کتابګوټو په لړ کي خپور شوئ دئ. لیکوال یې د آیرلېنډ د ډبلن د ښار په پوهنتون کي په فلسفه کي زده کړه  2٨

 او په لندن کي یې د فلسفې او ریاضي ښوونه کړې ده.
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 6از 2

، د انګلستان یو نامتو سوچوال وو او نظرونو یې په لوېدیز مدنیت باندي (John Stewart Mill) لجان سټواړټ م  

ژور اثر کړئ دئ، خو ده رسمي زده کړه نه ده کړې. پالر یې دننه په کور کي د هغه روزنه او پوهنه کړې ده. 

ه په دغه ډول نه ده پوهنه په دغه ډول او په دغسي سویه شوې چي شاید په نړۍ کي د بل چا روزنه او پوهن د

لوي شوې. پالر یې، جېمز  لجېمز  ، هوډ کړئ وو چي له خپل زوى نه یو نابغه جوړ کړي.(James Mill) م   م 

، ددغه نظر پر بنسټ کاوه چي د انسان ذهن (John Locke)دغه کار د انګلیس د یوه نامتو فیلوسوف، جان الک 

 tubule)تخته  سپینه تخته یا نالیکلې "سپین کاغذ"په شان دئ. نورو فیلوسوفانو دغه  "سپین کاغذ"په پیدایښت کي د 

rasa)  نومولې. د جان الک د نظر له مخي پوهه یوازي له تجربې څخه راوزي، او "په پوهه داسي څیز نشته چي

 ده.ړومبى په احساسونو کي نه وي." ددې مانا دا کیږي چي پوهه له احساس نه پرته ممکنه نه 
 

او هغه وخت چي احساسونه دماغ ته ورسیږي، هغه یې 

یوله بله نښلوي او فکر پرې کوي. الک دغه پروسه 

عقلي استدالل بولي. په دې ډول نظرونه او فکرونه په 

اصل کي د احساسونو محصول دئ، او شخصیت د 

نظرونو یو پېچلئ ترکیب دئ، او شخصي هویت په 

کولو څخه حافظه کي د نظرونو له ذخیره 

 1حاصلیږي.
 

په ساده ژبه د جان الک د نظر له مخي انسان اول 

د حواسو له الري اطالعات تر السه کوي، او 

دماغ بیا له هغو نه د فکر کولو په پروسې سره 

ي بمفهوم او علم ته رسیږي. دغه طریقه تجر

نومیږي. نورو برتانوي  (empiricism)پوهه 

 David)سوچوالو، په خاص ډول ډېویډ هیوم 

Hume) (17111776 ،) برکلي جورج

(George Berkley) (16٨٥ 17او ٥٣  )

ل ورته انکشاف ورکړ. دا د ذاتي آیډیا ګانو له فلسفې څخه سټواړټ م  

دمخه وړاندي کړې وه او زموږ ( 1٥٩616٥0)(Rene Descartes)بېله ده چي د فرانسې فیلوسوف رنه دکارت 

په مهال کي امریکایي ژبپوه، نوم چامسکي، او نورو دغه نظر وړاندي کړ، چي انسان د ژبي جوړولو استعداد له 

چامسکي دغه نظر وړاندي کړ چي " څنګه چي هر ماشوم ددې استعداد لري چي  2اول نه په طبعي ډول لري.

 ٣غه بنسټیر جوړښت په ګډه ولري."هر ډول ژبه زده کړي، نو ټول ماشومان به ه

                                                           

 .1٣٣ ،1٩66 یارک، نیو نوبل، او باړنز د خپرونه ایدیاګاني، فیلوسوفانو سترو د سهاکیان، تابل او  سهاکیان ولیبم نقل، قول د.  1

 .2022 ،201٥ کابل، خپرونه، بنسټ علمي تاریخي کاکړ کي، بهیر په تاریخ د پښتو وزیري، اقبال محمد نقل، قول د.  2

   خپرونه، کتابونو بالنټاین د قاموس، سوچواالنو او عقیدو مفهومونو، ګانو، تیوري مهمو د نړۍ، آیډیاګانو د روهمان، کرس.  ٣

 .٣٨ ،1٩٩٩نیویارک،



  

 

 

 6از ٣

 

لجېمز  چي د جان الک د نظر له مخي د خپل زوى پوهنه په خپل الس ونیوله، پروګرام یې دا شو چي د هغه  م 

د ذهن "سپین کاغذ" یا "نالیکلې تخته" له عقلي فکرونو څخه ډکه کړي، بیا نو دا منطقي وه چي د جان سټوارټ 

ل لیماتو له مخي وشي، چي مدنیت یې، د وخت د نورو مدنیتونو پرخالف، په اساس ښوونه د لرغوني یونان د تع م 

 کي د عقل پر پرنسیپونو والړوو.
 

لسټوارټ  په درې کلنۍ کي د ریاضي او لرغوني یوناني ژبي او په اته کلنۍ کي د التین، الجبرې او هندسې په  م 

ه کړي لپاره تیار وو. زده کړه به د سهار په شپږو زده کړي پیل وکړ. په دوولس کلنۍ کي د منطق او فلسفې د زد

بجو په اوباما زده کړه پیل  د بارک حسین اوباما مور هم په شپږو، او ټوله ورځ به یې دوام کاوه.)بجو پیل کېدله

ل( د کوله کور د هغه لپاره ښوونځى وو، او پالر یې د خپل زوى د عقلي استعداد او انکشاف ته متوجه وو؛ د  م 

حساساتي او جذباتي خوا یې له نظر نه غورځولې وه. شعري او تخیلي خوا یې هم له پام نه غورځولې وه. هغه ا

دهغه ټول کوښښ په دې کي وو چي د خپل زوى عقلي ظرفیت د تنور د دورې پوهانو د نظریو له مخي و 

لغوړیږي. ددې لپاره یې مناسب چاپېلاير هم ورته برابر کړئ وو. جېمز   radical)راطي فیلوسوفانو ، چي د افم 

philosophers) و کي ګډون وکړي. د هیواد نامتو ـاوه چي ددوى په بحثونـل زوى هڅـپـیو وتلئ کس وو، خ

ل، هم په همدغي ډلي کي وو. (David Ricardo)اقتصاد پوه، ډېوید ریکاړډو  په تنکۍ ځواني کي د هغه او د  م 

پالر په بحثونو کي ګډون کاوه او د سیاسي اقصاد په اړه یې پخپله هم نظر ورکاوه. خو دده لوى هڅوونکۍ نامتو 

( وو، چي د خپل ابتکاري ذهن په قوت 1٨٣2 17٤٨) (Jeremy Bentham)او غېرعادي فیلسوف جرمي بنتهام 

ایستلې، او هم یې نوي ایډیاګاني وړاندي کولى، ددغي فلسفې پر بنسټ او پرله پسې زیار سره هم نوي پروجې 

 چي د خورا ډېرو، خورا ډیره نېکمرغي د قانون او اخالقیاتوبنسټ دئ.

لبنتهام هم د سټواړټ   له پوهني سره عالقمن شو. د پالر په شان یې هغه دغسي یو کس وګاڼه چي دده فکري  م 

لپرځاى تشخیص ثابت شو.  میراث به نوي نسل ته ورسوي. دا یو په ځوانۍ کي د هغه د شاوخوا یو میلیون یاد  م 

لیو منسجم اثر را وایست. خو  (On Evidence)داښتونو او وړو لیکنو نه ، په نامه د 'شواهدو په اړه'  چي د  م 

له الره یې بېبنتهام د ګټورتوب په فلسفه کي څومره ژور کېده، هغومره پرې انتقادي کېده. ان تر دې چي ځانله 

غوره کړه، لږ و ډېر هسي چي  په لرغوني یونان کي چي ارسطو د افالطون د آیډیا فلسفه، چي موجوده نړۍ یوه 

ایډیا ده، ترک کړه، او د تجربې او مشاهدې الر یې ونیوله، او په نونسمي پېړۍ کي مارکس د هیګل ایدیالي فلسفه 

 په مادي فلسفې واړوله.
 

ل برسېره پر دې چي د بنتهام د خوښي فلسفې، د لذت پر وړاندي د کېفیت خوا ټینګه ونیوله. د هغه د ګټورتوب  م 

په فلسفه کې د لبرل فکر ګډ کړ، په دې ډول چي " د خوښۍ ارزښت په هغي ښیګني کي پروت دئ چي د فرد 

 ي وي. اجبار باید هیڅ نه وي. نیکمرغيژوند ته یې راوړي. بیا هم د ټولو له ګټي سره باید د ټولو فکر په نظر ک

به په هغي ټولني کي ښه نفوذ کولى وشي، چي هلته هرڅوک پرېښوول شي چي د خپلي خوښي نېکمرغي ولټوي 

او یوازنى شرط باید دا وي چي د نېکمرغۍ دغه فردي ډول د نورو د نېکمرغۍ له رقم یا له ټولیز ښه والي سره 

 ټکر و نه کړي."
 

ل لپه عپه دې ډول  م  ي ژوند کي په فردي ازادي باندي ټینګ ودرېد. دى معتقد وو چي " فرد په خپل ځان، په م 

لخپل بدن او په خپل ذهن باندي د مطلق حاکمیت خاوند دئ." په دې ډول " ازادي غوره کړه، چي فردي موخو  م 



  

 

 

 6از ٤

ه پاره چي مونږ ټول ته پرې ورسیږي." مطلب "دا وو چي د فرد د غوړېدلو وړ طبیعي قوت آزاد شي، ددې ل

قادر کړي چي خپل ټول استعدادونه کشف کړو. دغسي آزادي به زموږ ټولو استعدادونو ته د تخلیق او ابتکار 

لال شي. په نتیجه کي به مونږ وکولى شو چي په اخالقي، روحي او عقالني لحاظ پرمختګ وکړو. دا به په  م 

ړو پیښو غلبه وکړي چي مارکس یې پارولئ وو، خو د خاص ډول دغسي ټولنه رامینځ ته کړي چي په هغو ناو

 انقالب له شدیدو ورانیو څخه پرته."
 

لد  فکرونه په لبرلزم، امپیریسیزم او یوټلیټیریزم، یا د ازادۍ په فلسفه، د تجربې په فلسفه، او د ګټورتوب یا د  م 

 .مګړئ تصنیف دئنېکمرغۍ په فلسفه خالصه کېدلى شي، خو دا د هغه د فکرونو یو ساده او نی

 

لیبرالیزم هغه سیاسي، اجتماعي او اقتصادي دکتورین یا نظر ته ویل کیږي چي کالسیک جوړښت یې په فردي 

ازادي، محدود حکومت، تدریجي ټولنیز پرمختګ، لیسه فېر، یا ازادي سوداګرۍ والړ وو. اوسنى لبرالیزم په 

ي، له دولت نه غواړي چي په ټولنیزي ښېګڼي داسي حال کي چي په فردي ازادي او شخصي فرصت عقیده لر

لاو ټولنیز سیاست کي رول ولوبوي. د دواړو شکلونو مفهوم د ع او وجدان ازادي په غیږ کي نیسي. لیبرالیزم  م 

په نونسمي پېړۍ کي د منځنۍ طبقې له سوداګرو او متشبثانو د ایډیالوجۍ په شان انکشاف وکړ. د هغه عقلي بنسټ 

اسي فلسفې او د تنور دورې په انساني پرمختګ،  او د عقالنیت په عقیده د ادم سمت د ازاد د جان الک په سی

لمارکېټ په اقتصادي نظریو، او د بنتهام او جان سټواړټ  د لیبرالیزم  ٤د ګټورتوب په فلسفې ایښوول شوئ وو. م 

او اجبار نه ازاد فعالیت کوي، مرکزي ټکئ فردي ازادي ده، په دې ډول چي فرد به د قانون له مخي له محدودیت 

او له دغي الري به هم د ځان او هم د ټولني ګټي خوندي کوي. څنګه چي ټولنه له افرادو نه جوړه ده، که افراد 

لپوه، فعال او د آیډیال خاوندان وي، ټولنه ډینامیکه او ابتکاري کیږي. د  په نظر دا د ټولني مسئولیت دئ چي  م 

دا هم وایي چي هر فرد د بل په شان مهم دئ. ګدایګر له پاچا زوى سره برابر دئ او دغسي افراد و روزي. دى 

ځیني نور ددې پرخالف وایي چي د افرادو اصالح د ټولني  ٥په نړۍ کي ټول په یوه ډموکراټیک بنسټ والړ دي.

ح افرادو اصال په اصالح پوري تړلې ده، خو تجربو ښوولې د ټولني په نامه د غېر ډموکرټیک حکومت له خوا د

لاجبار او تشدد حتمي کوي، چي دا  لاو  م  ګرو ته د منلو وړ نه دي. د افرادو د اصالح اساسي الر پوهنه ده، م 

چي له بده مرغه په ټولي نړۍ کي ورته الزمه توجه نه کیږي. تر هغو چي پوهنه او روزنه د ماشومتیا په مهال 

موکراټیکي طریقې سره و نه شي، او د انسان دوستۍ مضمون په د فامیلونو، او وروسته د ټولني له خوا په ډی

لدرسي نصاب کي شا نه شي، د ټولني او په نهایت کي د نړۍ والي ټولني اصالح به هسي یو خیال، او د انسان  م 

ژوند به تل کړکېچن او ناخوښه وي. په اصل کي دا پوهنه، پوهه او ټکنالوجي ده چي د پرمختګ، نېکمرغۍ او 

لفیته ژوند الد باکې کیږي. ارسطو ویلي وه چي مور او پالر اوالد ته ژوند ورکوي خو ښوونکئ ورته ښه ژوند  م 

 ورکوي.
 

امپیریسیزم یا تجربي فلسفه د پوهي هغه طریقه ده چي د حواسو په شواهدو سره تائیدیږي. په لیدلو، اورېدلو، 

ه جوړوو. په دې ډول تجربي پوهه له هغو نظریو بویولو، حس کولو او چښلو سره مونږ د شاوخوا په اړه مفکور

                                                           

 .2٣1 سرچینه، پورتنۍ.   ۴

 .٤٥ اثر، شوئ یاد سهاکیان، نقل، قول د.   ۵



  

 

 

 6از ٥

داسي هم ویل کیدلى  6پر اساس تر السه کیږي. (facts)څخه جوړېږي چي د مشاهده شویو یا حس شویو واقعیتونو 

شي چي تجربي پوهه هغه پوهه ده چي وایي د واقعیت د موضوع ګانو ټوله پوهه له تجربې، مشاهدې او حس 

کولو نه راوزي او د پوهي تولي ادعاګاني یوازي د تجربې له الري د اعتبار وړ کېدلي شي. د پوهي دغي فلسفې 

او له جان الک نه وروسته د برتانیې ډېرو سوچوالو هغې  په انګریزي ویونکو ولسونو باندي ژور اثر کړئ دئ،

 ته ډېر انکشاف ورکړئ دئ.

د نېکمرغۍ یا ګټورتوب د فلسفې اصلي پرنسیب دادئ چي د خورا ډېرو خورا ډېره نېکمرغي د قانون او اخالقیاتو 

ور وه اثر کي ډېر ژبنسسټ دئ. ددغي فلسفې مبتکر جرمي بنتهام وو، او جان سټیواړټ په همدغه نامه په خپل ی

الړ، انکشاف یې ورته ورکړ، او د هغه کمي یا مقداري شکل یې کیفي کړ او دایې هم وښودله چي هغه ډیري 

لدرجې لري. ددغه کتابګوټي د لیکوال په ژبه " د لبرل ګټورتوب ایډیا چي  ورته انکشاف ورکړ، د هري هغي  م 

 دله. تر دې حده چي د ګټورتوب دغه پرنسیب اوس په لویدیختولني له الري چي څومره لبرل کېدله، هغومره خپرې

 ډول ډموکراسیو کي د اساسي قانوني حق په شان شوئ دئ." 
 

ل د خپل ' د سیاسي اقتصاد پرنسیبونه' په نامه اثر کي د برتانیې د کالسیکو اقتصاد پوهانو په نظریو کي اساسي  م 

تولید قوانین الزم کوي. یعني ازاد مارکیټ ځانله قوانین  تغیر راوست، او هغه دا چي په اقتصادي فعالیت کي

لري، چي مداخله باید پکي و نشي، خو "وېش" هیڅ قوانین نه لري او شتمني همدا چي تولید شوه د ټولني د هغي 

لبرخي احساسات او نظرونه ورته قوانین ټاکي چي تولیدوي یې.  د شتمنۍ په وېش سره په پانګه والي نظام کي  م 

لقیات ګډ کړل. اخال په دغه ډول د کالسیکو اقتصاد پوهانو د نظرونو په دغسي اړولو سره د پانګه والۍ نظام  م 

له بېخ نه اصالح کړ. دا په زیاته اندازه دده ابتکاري نظرونه دي چي د نن ورځي لوېدیځه نړۍ ډموکراټیکي او د 

 د فکرونو او ابتکارونو لپاره الره خالصه ده.ټولني شوي دي، او په هغو کي د هر چا  (welfare)عامه ښېګڼو 
 

ل ته فردي ازادي دغومره مهمه وه چي د خپل پالر د نظر له مخي یوازي عقلي اړخ یې د انسان پېژندني لپاره  م 

کافي و نه ګاڼه، او د هغه د ښې پېژندني لپاره د رومانتیکي شاعرانو او لیکوالو اثارو ته هم ورننوت. پالر یې 

او روزنه ددغه نظر له مخي کوله چي دده دماغ د جان الک په نظر یوازي له عقلي فکرونو څخه ډک  دده پوهنه

لکړي.  ددغسي روزني او پالني په اثر دغسي انسان شوئ وو چي "... تر اوه ویشت کلنۍ پوري د هغه د نني  م 

لژوند په دلیل او عقل سره پوره اداره کېده."  ( 1٨0٩1٨٨2ا او د چارلز ډارون )به د تنور دورې په نیمګړتی م 

'د عضوي موجوداتو سرچینه' په لوستلو سره په دې فکر شو چي انسان له عقل نه برسېره نور طبیعي میالنونه 

هم لري، چي هغه کړوړو ته که هغه شعوري وي یا غېر شعوري، هڅوي. هانس مور ګنیتا د عقالني فلسفې دغه 

الني فلسفې د انسان طبیعت، د اجتماعي نړۍ طبیعت او پخپله د عقل نیمګړتیا په دغه ډول واضح کوي: " عق

طبیعت سم پېژندلئ نه دئ. هغه دا نه ویني چي انسان درې بعدونه لري، بیالوجیکي، عقالني او روحي. د 

بیالوجیکي محرکاتو او د روحي غوښتنو په نظر کي نیولو سره هغه د انسان د ټول شته والي په حدودو کي هغه 

 7ه په ناسمه توګه تعبیروي، چي عقل یې تر سره کوي."وظیف
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خو دا چي پخپله عقل څه څیز دئ، په دې اړه دقیق تعریف نه دئ لیدل شوئ، که څه هم انسان د عقل خاوند دۍ، 

لاو د هغه په حکم ع کوي، یایې باید وکړي.  د یوه ماشوم ګوته چي اول ځل په اور وسوځېدله، بیا د عقل په  م 

حکم له اوره څخه ځان ساتي. په دې ډول عقل هغه استعداد یا قوې ته ویل کېدلى شي، چي انسان پرې د ځان 

ي، جسمي او نور ساتنه کوي او د ځان په خاطر بل چاته هم خطر نه پېښ کوي هم. او دي چي کله روحي، عقیدو

محدودیتونو او دسپلیونونو ته غاړه ږدي، دغه کار په اصل کي د ځان د پاره کوي. بیا هم مور ګنتا: " هغسي چي 

په فزیکي نړۍ کي د عقل د قوانینو سره د بریالیتوب ضمانت کوي، داسي هم هغه په ټولنیزه نړۍ کي د عقل له 

عقل حکم ومانه، جګړې به، چي سره بېلوي یې، ورکي شي. او که  قوانینو سره مطابقت کوي. که ټولو انسانانو د

لنور څه نه وي، په روغي جوړي به واوړي. ... یوه کا ه نړئ هغه ده چي ټول پکي د عقل د حکم اطاعت م 

 ٨وکړي."

البته دغسي کړه اسانه نه دي، په تېره بیا په هغه چاپېلاير کي عقل او عقیده سره وران وي، لکه چي زیاتره 

لهمدغسي وي. خو که انسان روغ او ارام ژوند غواړي، بله الره هم نه لري. نو انسان چي له هر نظر نه ع  م 

 لم  کوي دا یې په ګټه ده چي هغه د عقل په رڼا کي وکړي. که د عقل دقیقه پېژندنه ګرانه ده، په دستور یې ع

لکېدلى شي. په دې اړه جان سټواړټ  لې روزني او پالني له اښه بېلګه کېدلى شي، چي د ښ م  پوري  ه یې تر پایهم 

د انظباط او پرنسیب له مخي ژوند وکړ، او روحي، جنسي او عقیدوي تمایالتو ته تسلیم نه شو. ددغسي پوهني او 

روزني په رڼا کي وو چي هغه یو نادر فیلسوف شو. که هغه له دغسي پوهني او روزني نه بهره من نه واى، هغه 

بې نومه انسان تېر شوئ واى. دده مثال ښیي چي په سمي روزني، سمي پوهني او سمو ظابطو شاید یو عادي او 

سره عقل انکشاف کوي، او انسان د کمال په لور درومي. بیا نو ویل کېدالى شي چي انسان په ښې پوهني سره 

 قادر کېدلى شي چي ځان او نور وپېژني او د دوستۍ په روحیې سره ژوند وکړي.

 نور بی
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