
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

۴۱/۴۱/۲۴۴۲                   نورمحمد غفوری

                    

 

ټولنیز نظام سمون -او د سیاسی افالطون   
 

 «ګرزی، آخر به خپله نیکمرغی هم السته راوړی یګڼه پسیوک چي د نورو  په خیر او ښڅهر »

.«خره سعادت خودش را هم به دست خواهد آوردطلب خیر و سعادت دیگران باشد باآلهر کس که در  »
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د سقراط  زیږیدلی دی.  یکورنۍ ک )اشرافی(، په لوړه اریستوکراته ژوند کړی یالد کیقبل الم ۷۱۷ -۱۲۷ په افالطون

شته، خو  یلیکنی ال تر اوسه پور ید ده ټولکړی دی.  یوړاند یی ینظری یخپللیکلی او  یډیر کتابونه ی  .ؤ شاگرد

د دده په  یکتابونه او لیکنی هم شته چ ی. ډیر داس ده یلیکلی وه،  ورکه شو ید ثواب په باره ک یچ یقاله ییوه م ییواز

د ده د  .ده یثابته شو یزمانو ک)عتیقه( دده نه دی او همدا موضوع ال ان په انتیکو  ینامه نومول شوی، خو په اصل ک

جلده بلل کیږی. ۷۳اصلو لیکنو شمیره 
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د الرو  یاو پلټن ید څیړن یی یطرحاو  یاړخیزه استعداد الره او نظریده ډیر   

د خپل وخت په مشهور، لوی او  یځانګړتیاوو نوموړی نه یواز یهمداو تازه  دی.  ، بدیعارجینالاو میتودونو په اړه  

د پلټنو او څیړنو په بهیر  یپه فلسفی او علمی څانګو ک یتر ننه پور یاغیزمن لیکوال او متفکرشخصیت بدل کړ،  بلک

 ه شی غورځیدالی. ناو پامه له یاده  یدده نوم او مفکور یک

انسان ،  Ethik و، اخالق Erkenntnistheorie (theory of cognition)تیوری   ، معرفت Metaphysikمیتافزیک  افالطون د 

ستوری ،  Staatstheorie تیوری د دولتونو او حکومتونو ،  (anthropology پولوژیوانتر) Anthropologie یپیژندن

.کړی دی یاو پلټن یپه اړه پراخه څیړن یفلسف او ید ژب وا  Kunsttheorieۍ تیورهنر د ، Kosmologie  یپیژندن
iii

د    

د  یهغوی ته چان  د ټولو خپل شاګردانو سره مرسته کوله او  یدومره زیاتو مصروفیتونو سره سره ی

. د ادبیاتو، شعرونو، یکول یپه شان دده د اساسی نظریو سره مخالف هم ؤ، په اخالص علمی الرښون Aristotelesارسطو

 دګماتیګه بڼه هیڅ شی ټینګ نه نیولپه  یی یډیر ځوانان وهڅول. په ټولو بحثونو ک یکیسه لیکنو او بدیع البیان په الرو ی

دا وخت او مجال ورکاوه، تر څو  یپوښتنو ته الره خالصه پریښوده او هر چاته یهر ډول  یموضوع په اړه ی یاو د هر

هم توضیح او بیان کړی.  دده له پاره  یپه اړه د قناعت وړ ځواب و لټوی، ومومی او نورو ته ی یپوښتن ید مطرح شو

دلیله منل شوو غیر  ید خرافی افکارو او ډیرو رواجی ب یڅنګه کوالی شی چ یهم د ډیر اهمیت وړ موضوع داوه چ

  .علمی موضوعاتو  په اړه مؤثق علمی معلومات او منطقی استدالل رامنځته کړی

او ان ال بیرته مخ د یونان تمدن خپل لوړ پوړ ته رسیدلی  یکړی چ یخالص ینړۍ ته سترګ یوخت ک یافالطون په داس

د هغه ځای اصلی  نظام بنسټ ایښودونکي لتیدودد نړۍ د تر ټولو آبادو ښارونو څخه و. د آتن تن آ ؤ. په ځوړ روان 

ترټولو لوړه  .دلیخلک اوس یڅلورطبق» یپه اتن ک .ونیولی  یهم همدغوخلکوپه الس ک واکدحکومت  اوسیدونکو ؤ او

رایه کارول اوخپل منتخب  یځکه چ ،و یخلکوپه الس ک یطبق یمعتبره طبقه دښاریانووه، دریاست نظم ډسپلین دهمدغ

هم دهمدوی په  یریاستي زمک .همدوی ول یهم یواځ یپه فوځ ک .خلکوته ورکړل شوی و یهمد یواځحاکم دټاکلوحق ی

.«یو یالس ک
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 ډیروآتن نه و او له  یاصلی ټاتوبۍ ی یچ و، سوداګرانهغه په نامه  metics ټکسید م اوسیدونکیطبقه  د آتن دوهمه 

خواری او ونه او تولیدی کار یچ وازاد غالمان  اوسیدونکی  و.  د آتن دریمه طبقه یبرخ یسیاسی او ټولنیزو حقوقو به ب

د غالمانو اخیستل او  ؤ.  یدرانه جسمانی او فزیکی کارونه ور د غاړ یو چ غالمانبیا  څلورمه طبقه کوله.  یغریبی ی

یاسی ټولنیزو هم له س یټول کسان د غالمانو لرونکی ؤ.  د غالمانو په څیر ښځتقریبا  یخرڅول رواج ؤ او د لومړۍ طبق

دسیاسي اقتدار سرچینه ولسي وه او  یدموکراسۍ وده کړ یپه اتن ک هم نه درلود.  یحق ی یوی او د رای یحقونو محروم

 یپرله پس طبقو ترمنځ مبارزه )د اشرافو او زیارکښو(غوره د دوو   . یکول یڅلور غونډ یی یپه میاشت ک یچ جرګه وه

 قانون ډیر سخت نیولی ؤ.  یی یو په وړاندنځان نه عملی کاوه، خو د زیارکښا پهن به د ملک قانووه. اشرافیانو روانه 

له دوی څخه زیات شول په  یکوم شی به چ .څ نه وه جوړهیه یله غریبانوسره ی ی، چشتمنه طبقه دومره سخت زړي و»

خوارانوترینه رپ هم نه  یه، چنه ورکول شتمنو دومره ظلم په غریبانانو کاو یالهوکړل خوغریبانانوته به ی یسیند به ی

«شووهلی
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 "دیو جانس„اړه  یکرکه د ولسونو د پراخه پرګنو ترمنځ راپاریدلی وه  او په د ید اشرافیت په وړاند 

فیلسوف به  ان  ید .انساني کرامت ته توهین کوي یروي دوی په اصل کځوغالمان  یهر څوک چ ، فیلسوف ویلی دی

 خراب نه شی.  یشخصیت او اخالق ی  یکبله نه کوله چ یه دله بډایانو سره ناسته والړه  ل

 یپخپلو سیاسی او ټولنیزو افکارو کد لوړ قشر څخه سر راپورته کړی او تر ډیره ځایه  یطبق د یونان د اشرافیافالطون 

سره مخامخ  د خپل استاد )سقراط( یافالطون د ځوانۍ په دوران ک یڅرنګه چ. پاته شواشرافیت د مکتب پیرو یونان د د 

http://de.wikipedia.org/wiki/Metaphysik
http://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnistheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethik
http://de.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Staatstheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kosmologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Theorie_der_Kunst
http://de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles


  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

سقراط د اویا کلو په کال ( ۷۳۳) په د میالد تر مخه  یکله چاغیزه وکړه.  ژوره ډیره یدده په روحیاتو او اخالقو ی نوشو 

په تهمت او د نویو خدایانو د ابداع  او د یونان د ځوانانو د افکارو د خرابولوعمر د یونان د معمولی خدایانو څخه د انکار 

د تندر په  یبانددده په مغز  یوژنکلن زلمی و. د سقراط  ۲۳، افالطون ووژل شوته بوتلل او  یمحکمشو، د آتن  ونیول 

وخته افالطون د یونان د هغه وخت د باورونو او رواجونو سره سم د دولت قوانینو ته ژور  یشان اغیزه وکړه. تر د

د یونان  یقوانینو د خدایانو د مشیت او فکر څخه الهام اخیستی تر څو چ ید یفکر وو چ یدرناوی الره او په د

.  او د هغو د لوړو اهدافو د تر السه کولو له پاره شرایط چمتو کړی اوسیدونکی د یوه ښه ژوند په خاطر وروزل شی

یو څوک په  یسره داس یاخیستن یقوانینو د ځواک څخه په ګت ید همد یسره مخامخ شو چ یپیښ ییو یاوس له داس

د افالطون فکر بیخی  یتجرب یترخ ید  . ؤ«  د عصر تر ټولو عاقل او عادل سړی»دده په نظر  یمرګ محکوم شو چ

د ترالسه کولو خیالونه له سره  او منصب د چوکۍو(  یدده دخپلوانو په الس ک ی)چ یی یبدل کړ او د آتن په حکومت ک

ده پخپلو  می آثارو د رامنځته کولو او د سفرونو د کولو له پاره وقف کړ. او قل ود فلسفی افکار یوایستل. خپل ژوند ی

وپوهیږی،  ید لوستونکو له پاره دا سخته ده چ یکړی دی، چ یدومره زیات له خپل استاد )سقراط( څخه یادون یآثارو ک

اړه نیسی . یکوم نظر د سقراط او کوم بیا دقیق په افالطون پور یچ
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سو د ټولولو د السته راوړو او د پی ید یونانیانو ترمنځ د ګټ یپه پایله ک یفعالیتونو د ود د تجارتی ید افالطون په وخت ک

د عدالت   یافالطون د هغو پرضد قیام او مقاومت وکړ. ده پخپل مشهور کتاب )جمهوری( ک زور اخیستی ؤ.  یمفکور

 یچ، یک« جمهوی»وغندل. ده پخپل کتاب  یکول ی یټو تر پښوالندو د شخصی ګټو له پاره د ټولنیزو ګغږ پورته کړ ا

 ید انسان دوستی له اصولو سره ی یدولتی جوړښت انځور کړ چ یداسایدیال  او پخپل فکر  ،خزانه ده یدفکراو پوه

برابر ګاڼه. 
vii

نور وګړی پخپله په  یحاکمان او سیاسی واکمنان اصالح شی، د ټولن یپه نظر که په ټولنه ک افالطون د   

دي اصالح به خورا ستونځمنه وی.  یټولن یحاکمه کړۍ د فساده ډکه وی، د نور یره روانیږی. خو که په هیواد کسمه ال

فلسفي نه  یدکوم ریاست حکمران، چ»د فیلسوفانو او پوهو کسانو د سیاسی حاکمیت پلوی دی. دده په نظر  یپه ټولنه ک

بنیادي ګټه  یدد یوي ځکه، چ یظام باید د ریاست په ولکه کتعلیمي ن . ...وي دهغه ریاست پربنسټ اعتبارنه دی پکار

ول به کول یا نه کتعلیم  ریاست به دخپل ضروریاتوپه مطابق تعلیم یافته او هنرمند افراد روزي، . ږيیبه ریاست ته رس

او ضبط به  وشي نو دریاست نظم، ډسپلین یکه داس .دفرد په خوښه نه وي، ریاست به ټولو وګړو ته الزمي تعلیم ورکوي

«.خلک دانصاف له روح سره اشناوي یپرمخ وړي، لوست یخلک به دحکومت چار نه راځي، ښه پوهه یالند یترپوښتن
 

viii
)عدل اوانصاف( دبنسټیزپرمختګ لپاره ضروري  یچ ویلی دی هد انصافی نه کوی او فساد ته الس نه اچوی. ی، ب

  .دی

دومره قوت بیاهم کمزوری  یوي سره دد یه هرڅه ته وازه پاتظالم او جابر حکمران خول د»   یافالطون وایی چ

«.وي
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اړیکی وینی. دده له نظره ښه حکومت هغه وخت  یټینګ او دعدل ترمنځ  واخالق، یاوروزن یافالطون د ښوون 

ول بایدټ  ید ښیګڼو او عامه ګټو له پاره د واحد نظر څښتنان وی. دی وایی چ یواکمنان د ټولن یمنځته راتالی شی چ

هر څوک د خپل استعداد او ذوق  یل شی تر څو چشیسره وو کارونه باید یل شی، بلککارونه یوه فرد ته ونه سپار

 یته باید دیوه جسم په نظروکتل شي دجسم ټول یټولن» ینظر دی چ یلوړه وی. دی په د یاو نتیجه یمطابق کار وکړی 

ژني یبیل بیل حرکت کوي او خپله خپله دنده پ ه عضوهره یبوج کم وي ځکه چ یوي نوپرجسم باند یکه فعال یاعضاو

 .وي یڅومره دتخصیصي عمل ښه وي ټولنه په همغه اندازه صحت منده اوپیاوړ یاساس چ ینوپرد .وړي یاو پرمخ ی

اخالق،شجاعت،علم اواعتدال ال عدل  .عدل راوستل غوښتل یاستحکام اوپه ټولنه ک یریاست ک په یافالطون په حقیقت ک

دریاست په  هعلم او پوه .شجاعت، علم، اعتدال او دانصاف عناصرپیاوړي کوي یاخالق په افرادو ک . قي ورکويته تر

«.ره ضروري ويیلپاره ډ یمهم رول لوبوي، شجاعت اوباتوري دملک د ساتن یښه حکومتدارۍ ک
x

د افالطون په نظر   

...  ږيینه حل ک یدریاست او د ولس ستونز یترهغ وفان واک ته ونه رسیږي او یاواکمن فلسفي نه ويسفیل »یتر څو چ

«.فلسفي نه وي دهغه ریاست پربنسټ اعتبارنه دی پکار یدکوم ریاست حکمران، چ
xi
د فیلسوفانو او  یکه د حکومت واګ 

تر  یپوه کسان او فیلسوفان د ملت ګټ یولویږی، د ملت له پاره ستر خدمتونه کوالی شی، ځکه چ یپوهو کسانو په الس ک

ټول ملت په ریاست د حکم د چلولو او د پیسو او شتمنیو د راټولولو له پاره نه غواړی اود لو شخصی ګټو نه قربانوی، خپ

 سیاسی نظام را منځته کوالی شی.   –عدل او انصاف پر بنسټ والړ ټولنیز خیر او د

ډو اخیستلو او نورو د غال، ب یت کاو په  دول څښتن حکمرانان عادل، انصافمن، زړوه ور  او غیرتی وی ید علم او پوه

علمه او بد اخالقه کسان  الر  یباید ب ی. په حکومت کلټوالی او موندالی شی یالر یټولنیزو فسادونو په ضد د مبارز

.«زه ښنديیبده اغ یعدالته وي په ټول ریاست باند یبدفعله او ب یوکس غل، »که   یونه مومی، ځکه چ
xii

دریاست  

دغه ډول پاک زړي کسان کولی شي ښه حکومت داري وکړي جهالت او خود  . باشخصیته خلک وي پوه اوبایدواکداران 

ره امانت دارۍ، ایماندارۍ او په دیانت یدا ډول خلک انسانیت ته ژمن وي دوی په ډ یځکه چ» غرضي له منځه یوسي،

«.ځایه رسم رواج نه ازاد وي یدارۍ سره خپل کار ترسره کوي،دا ډول خلک د ب
xiii
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 http://www.aftabir.com/lifestyle/view/134997/افالطون 
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ii
 Platon, Werke- Überlieferung und Echtheit Von Internet. 

iii
 http://de.wikipedia.org/wiki/Platon 

iv
دویمه برخه -ند اوفلسفهد افالطون ژوند، ا، عطاءهللا خان حیران    

v
 http://tolafghan.com/posts/20141 

vi
 http://www.lifeofthought.com/f8.htm 

vii
   ۰۹۳۱سال  اد ملی، مواد درسی مبانی اقتص 

viii
 http://tolafghan.com/posts/20244    

ix
پنځمه برخه –همغه ځای    

x
 http://tolafghan.com/posts/20325 

xi
-پنځمه برخه   -د افالطون ژوند، اند اوفلسفه، عطاءهللا خان حیران   

xii
څلورمه برخه –همغه ځای    

xiii
همغه ځای پنځمه برخه    
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