ត ើ ន រ ណា ជា ទ ស្ស ន វិ ទូ ?
ដោយ
ប្រែង ពិសិដ្ឋ និង មល
ិ វាសនា

មន្តនរីវទ្យាស្ថ
ា នវែបធម៌និងវច
ិ
ិ ររស
ិ
ិលបៈននរាជែណ្ិឌ រយសភាកមពជា

បច្ចុបបន្ននន្េះ ន

ើងន

ើញនៅក្នុងសងគមក្មពុជាមាន្ន្បើបញ្ញត្ិត វ ិទូ ភ្ជាប់ជាមួ

នសេងៗស្មាប់នៅបុគ្គល(ខ្ខែរ)ជាអ្នក្មាន្ច្ំន
្បវ ិត្តិវ ិទូ នសដ្ឋវ ិទូ ន្រវ ិទូ បុរា

មុខវ ិជាាជំនាញ

េះជំនាញខពង់ខពស់នលើមុខវ ិជាាទំងននាេះ មាន្ជាអាទិ៍

វ ិទូ ។ល។ បុខ្ន្តហាក្់មិន្ទន្់ន

ើញមាន្ការន្បើបញ្ញត្ិត ទសេន្វ ិទូ

ស្មាប់នៅបុគ្គលជាខ្ខែរ ខ្ដ្លបាន្សិក្ានរៀន្សូ្ត្ខពង់ខពស់នលើមុខជំនាញទសេន្វ ិជាានៅន
នត្ើបញ្ញ ត្ិត ទសេន្វ ិទូ មាន្អ្ត្ថន្័
ន្ូវលក្ខ

ដ្ូច្នមតច្? នត្ើន្រណាជាទសេន្វ ិទូ?

អ្ត្ថបទនន្េះមិន្ខ្មន្ជាការសិក្ាសុ៊ីជន្ៅអ្ំព៊ីបញ្ញត្ិត ទសេន្វ ិទូ ឬ ឈាន្នៅដ្ល់ការក្ំ
ៈសមបត្ិតជាក្់លាក្់របស់ទសេន្វ ិទូននាេះន

ើ

ខ្ត្វាអាច្ជាសញ្ញញ

ស្មាប់ការ

ើ

។

ត្់
ល់

ដ្ឹងខលេះបុនណាណេះ។

ខាងក្រោមក្នេះជាទស្សនៈមួយចំនួនអំពីបញ្ញត្ិត « ទស្សនវ ិទូ » ៖
- បញ្ញត្ិត ទស្សនវ ិទូ និង ទស្សនវ ិជាា បក្ងកើត្ក្

ើងក្ោយអនកគិត្ជនជាត្ិរកិចក្្មេះ ពីតាហ្គ័រ

(Pythagoras) ។ ពាកយ ទស្សនវ ិទូ បានជំនួស្ពាកយ អនកមានរបាជាា (sophist) ដែលក្គបានក្របើក្ែើមបី
ពិពណ៌នាអំពី អនកឆ្លាត្វវ ជារគូក្ោហាសាស្រស្ត ដែលជាមនុស្សស្ំខាន់ក្ៅបុរ ីរបជាធិបក្ត្យយអាដត្ន។

- តាមន័យក្ែើម នរណាមានក់ជាទស្សនវ ិទូ លុេះរតាដត្គាត្់ស្ក្រមចចិត្តរស្់ក្ៅក្ោយោរបូជា

ជីវ ិត្ក្ែើមបីគុណធម៌និងោរគិត្ពិចារណាពីវត្ថុដែលមិនមានទីបញ្ចប់។ បុដនតោរក្របើពាកយក្នេះមានោរ
ដរបរបួល ពិក្ស្ស្ក្ៅស្ម័យបុនភពនិងោរក្លចពនាឺជាថ្មី ( Renaissance and Enlightenment )។
ក្ៅស្ត្វត្សទី២០ ោរក្របើពាកយក្នេះបានក្ធវើឱ្យមានោរភាន់រច

ំ។

- អនកស្ិកាភាគក្រចើនក្របើពាកយ ទស្សនវ ិទូ កនុងន័យកិត្ិយ
ត ស្ គឺមិនដមនស្រមាប់ពិពណ៌

ចំក្ពាេះមនុស្សដែលក្ធវើោរងារក្លើបញ្ហ
ា ក្សសងៗក្
ពាកយ ទស្សនវ ិទូ កនុងន័យកិត្ិយ
ត ស្ក្

ើយ។ បុដនត ស្រមាប់ទស្សនវ ិទូ គឺមិនបានចាត្់ទុក

ើយ។

- ក្គអាចកំណត្់នរណាមានក់ជាទស្សនវ ិទូតាមរយៈរបធានបទដែលគាត្់បានស្រក្ស្រ ក្ពាល

គឺ ក្បើរបធានបទទំងឡាយរបស្់គាត្់ស្ិត្
ថ ក្ៅកនុងបញ្ហ
ា ទស្សនវ ិជាា ក្នាេះគាត្់គឺជាទស្សនវ ិទូ។ ដត្
ក្បើរបធានបទរបស្់គាត្់មិនស្ថិត្ក្ៅកនុងរងវង់បញ្ហ
ា ទស្សនវ ិជាាក្ទ ក្នាេះគាត្់មិនដមនជាទស្សនវ ិទូក្ទ។
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ក្យើងក្

ើញថា

រហ្ូត្មកែល់បចចុបបននក្នេះ

ហាក់មិនមានោរឯកភាពគានអ្ំពីកិចចោរដែល

ទស្សនវ ិទូរត្ូវក្ធវើ និងអ្ំពីោរកំណត្់ថា ខ្ាឹមសារអត្ថបទដបបណាជាអត្ថបទទស្សនវ ិជាា ស្ំណួរដបប
ណាជាស្ំណួរដបបទស្សនវ ិជាា និងវ ិធីដបបណាជាវ ិធីទស្សនវ ិជាាក្
មានវ ិធីជាគំរស្
ូ រមាប់ឱ្យអនកស្ិកាអនុវត្តតាមក្

ើយ។ (ោរស្ិកាទស្សនវ ិជាាមិន

ើយ។)

- អនកខ្ាេះសតល់និយមន័យថា ទស្សនវ ិទូគឺជាអនកបក្ងកើត្រទឹស្ីទ
ត ូក្ៅែ៏លអ
អ ំពីមុខ្វ ិជាាមួយ ែូចជា

ោរវ ិភាគខាងវបបធម៌ របវត្តិសាស្រស្ត អកសរសាស្រស្ត ឬ នក្ោបាយ ជាក្ែើម។
- ទស្សនៈខ្ាេះក្លើកក្
ក្ចញឆ្លាយពីបរ ិបទ

ើងថា ទស្សនវ ិទូគឺក្តតត្ជាស្ំខាន់ក្លើោរទញបាននូវទស្សនៈក្សសងៗ

ក្ហ្ើយវ ិភាគោពីទស្សនវ ិស្័យជាវត្ថុវ ិស្័យ

ក្ោយមិនក្តតត្ជាចាំបាច់ក្លើោរ

អនុវត្តទស្សនៈក្នាេះក្ទ។
-

ទស្សនវ ិទូមិនដមនរគាន់ដត្ជាអនកគិត្ែ៏អសាចរយក្នាេះក្ទ

ស្ចចភាពសងដែរ។ ក្ហ្ត្ុក្នេះ អនករបាជាមិនសុទធខ្ត្អាចជាទស្សនវ ិទូក្

ដត្គឺជាមនុស្សក្សាមេះរត្ង់មាន
ើយ ក្រពាេះអនករបាជាអាចមិន

ខ្មន្ជាមនុស្សក្សាមេះរត្ង់ មានស្ចចភាព។

- ទស្សនវ ិទូ គឺជាបុគគលដែលបានបក្ងកើត្ក្

ើងក្ោយក្ចត្នានូវសានវែមានសារស្ំខាន់អំពី

ទស្សនវ ិជាាក្ោយមក្ធោបាយក្សសងៗ ក្ោយមិនរបឌិត្ និងមិនដមនជាជីវរបវត្តិ។ ក្ោយក្ចត្នា មាន
ន័យថា មិនដមនវចែនយ ក្ពាលគឺបុគគលែឹងថាខ្ាួនកំពុងក្ធវើទស្សនវ ិជាា។ សានវែមានសារៈស្ំខាន់

គឺសានវែនិោយអំពី ត្កកវ ិជាា ស្ីលវ ិជាា បរ ិមត្ថវ ិជាា រទឹស្ីព
ត ុទិធ និងទស្សនវ ិជាាសាស្នា ជាក្ែើម។

តាមមក្ធោបាយក្សសងៗ មានន័យថា អាចតាមរយៈក្ស្ៀវក្ៅ ោរដថ្ាង ឬ ស្កមមភាពក្សសងៗ ជាអាទិ

ស្ូរោត្ មិនបានស្រក្ស្រក្ស្ៀវក្ៅក្ទ ដត្ជាោរដថ្ាង , Wittgenstein មានក្ស្ៀវក្ៅស្ំខាន់ដត្១ ឬ ២

បុក្ណាណេះ ដត្មានអត្ថបទនិងក្មក្រៀនក្រចើន , Kierkegaard មានោរនិពនធក្រចើន។ មិនរបឌិត្ មាន
ន័យថា មិនដមនជាលកខណៈអកសរស្ិលប៍ ដត្អាចជាសានវែមានលកខណៈរទឹស្ី។
ត
មិនដមនជីវរបវត្តិ
មានន័យថា មិនស្រក្ស្រទស្សនវ ិជាាកនុងកំណត្់ក្ហ្ត្ុរបចាំវថ្ា។
ក្យើងស្ក្ងកត្ក្

ជាទស្សនវ ិទូក្

ើញថា ហាក់មិនទន់មានោរកំណត្់ ឱ្យបានចាស្់លាស្់ពីលកខណៈស្មបត្តិ

ើយ។ ជាក់ដស្តង ក្លាក Kierkegaard បានក្ស្នើោងទទូចឱ្យនៅនលាក្ថា កវ ី ឯ

Nietzsche ទទូចថា ក្លាកជាចិត្តវ ិទូ ខ្ត្ក្គបានចាត្់ទុកក្លាកទំងពីរជា ទស្សនវ ិទូ។

មានោរដបងដចកខ្ុស្គានរោង អនករទឹស្ីន
ត ក្ោបាយ (Political theorist) និង ទស្សនវ ិទូ

នក្ោបាយ (Political philosopher) ក្ោយអនកខ្ាេះជាអនករទឹស្ីន
ត ក្ោបាយ មិនដមនជាទស្សនវ ិទូ
នក្ោបាយក្

ើយ។ អនករទឹស្ីន
ត ក្ោបាយបានរួមបញ្ូច លនូវរពឹត្ិោ
ត រណ៍និងរបវត្តិសាស្រស្តក្ៅកនុងោរ

វ ិភាគគំនិត្របស្់ខ្ួន
ា ខ្ណៈដែលទស្សនវ ិទូនក្ោបាយមិនក្ធវើែូក្ចនេះក្

ើយ ដត្គឺស្ិកាស្រសាវរជាវរក

ក្ែបាត្ឺមង់ទស្សនវ ិជាាអាចក្ធវើោរកនុងក្ែបាត្ឺមង់នក្ោបាយបាន

ដត្អនកស្ិកាកនុងក្ែបាត្ឺមង់

កបួនគំរន
ូ ក្ោបាយ ក្ពាលគឺ រទឹស្ីម
ត ក្នាគត្ិ (ideal theory) ។ ជាងក្នេះក្ទៀត្ អនកស្ិកាកនុង
នក្ោបាយមិនអាចក្ធវើោរកនុងក្ែបាត្ឺមង់ទស្សនវ ិជាាបានក្ទ។
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ជារួម

ន

ើងសនងេត្ន

ើញមានទស្សនៈពីរទក់ទងនឹងោរកំណត្់ថា

នត្ើនរណាមានក់ជា

ទស្សនវ ិទូ។ ទី១ ោរកំណត្់កុងន័
ន យកិចចោរទស្សនវ ិជាាដែលក្គបាន្ក្ធវើ និង ទី២ កំណត្់កុងន័
ន
យ
កិត្ិយ
ត ស្។ ក្បើក្គកំណត្់ទស្សនវ ិទូកុងន័
ន
យក្ធវើកិចចោរទស្សនវ ិជាា គឺោមិនដមនជាោរស្មុគសាមញក្ពក

ក្ទ ក្រពាេះោនឹងដសអកក្លើថា ជាអនកស្ិកាទស្សនវ ិជាា ជាបណិឌ ត្ទស្សនវ ិជាា ជាអនកបក្រងៀនទស្សនវ ិជាា
ស្រក្ស្រទស្សនវ ិជាា គិត្វ ិភាគពិចារណាតាមដបបទស្សនវ ិជាា។ បុដនត ក្បើកុងន័
ន
យកិត្ិយ
ត ស្វ ិញ គឺោ
មានោរលំបាកនិងមានភាពមិនចាស្់លាស្់

ក្រពាេះមិនមានោរករមិត្ឱ្យបានចាស្់លាស្់

និង

ទមទរនូវត្វមាខ្ពស្់ក្ែើមបីទទួលងារជាទស្សនវ ិទូ។ របដហ្លជាក្យើងកំពុងស្ថិត្ក្ៅកនុងទស្សនៈទី២

ក្ទើបក្យើងហាក្់ស្ទាក្់នសាើរក្នុងការនៅបុគ្គលខ្ខែរ ខ្ដ្លបាន្សិក្ាខពង់ខពស់ន្ិងបង្ហាត្់បន្ងៀន្មុខវ ិជាា
ទសេន្វ ិជាាជាទស្សនវ ិទូក្ោយងាយៗ ខ

ៈខ្ដ្លមុខវ ិជាានសេងៗហាក្់ង្ហ
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ជាងនន្េះ។

