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 خیر او شر معیار دۍ"د  ده چی د خورا ډېرو خورا ډېره نېکمرغي"

“It is the greatest happiness of the greatest number that is the 

measure of right and wrong” 
 

 سپېڅلئ رښتین توب"د ګټورتوب فلسفې " "

ستر مفسر ګڼل کیږي، ( utilitarianism)د خېر رسولو یا ګټورتوب فلسفي ( John Stuart Mill)جان سټواړټ مل 

خو هغه دغه فلسفه نه ده ایستلې; حتى د هغې د ډېر پراخ نفوذ نوښت یې هم نه دئ کړئ. دا د غېرعادي نومیالي 

 کار وو. (Jeremy Bentham)جیریمي بینتهام 

" هغه نه دننۍ تجربه لرله نه ل د ژوند په وروستیو کلونو کي د بنتهام یو دقیق انځور کښلئ: جان سټواړټ م  

باندنۍ. هغه نه شتمني او نه دښمني پېژندله، نه قوي جذبه نه په مړه ګېډه مړښت. هغه حتى هغه تجربه نه لرله 
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کلنۍ پوري د هلک توب په روغتیا کي ژوند کړې.  چي د ناروغۍ له امله وي. هغه له ماشومتیا نه تر پنځه اتیا

هغه نه خپګان، نه د زړه دروندتوب احساس کړئ دئ. هغه تر پایه پوري 

  هلک پاتي شوئ وو."

د بنتهام کورنۍ هغه ته کافي شتمني پرې ایښې وه، چي بې له کارکولو 

دغه نعمت نه بېساري ګټه اوچته نه ژوند وکړي: هغه د بخت له 

کړه. خپل ټول ژوند یې فکر کولو ته ځانګړئ کړ، خو دده ټول 

تفکر د فلسفې او نظري مسئلو په اړه نه وو. د وړاندي تلونکي 

ګټي رسولو ایډیال چي هغه وړاندي کړ، دده په ټول سوچ نفوذ 

وکړ. بنتهام په ټولو ساحو کي پر مختګ غوښت. له سیاست نه تر 

س، له فلسفې نه تر یخ شویو نخودو پوري. د هغه ډېره نامتو محب

 یا ټول لیدونکئ په نامه (Pan Optican)، د پان اپټیکان ژه عملي پرو

په شان د بندي خانې په اړه یو نوئ انقالبي تجویز و ، چې په  څرخ د یو

باندي خوا کي یې حجرې او په محور کي یې د چلوونکي یا امر برج تجویز 

د محبس امر بې له دې چي پخپله  (pan optic). دغه ټول لید برج شوئ وو

دغه اثرناک محبس د مؤسس یوازنۍ  په دې قادر کاوه چي د ټولو کوټو څارنه وکړي،. خو دا د  ورته ورشي

ده دغه محبس دي د ګټي کوونکي معاملې په شان وي، په دغه  ابتکاري خاصه نه وه. بتهام وړاندیز وکړ چي د

هغه به خپل لګښت پخپله پوره کوي، او ډول چي 

" ډېر  هغه سخت کارونه چي بندیان یې کوي

ه به په ژدغه پرو بېالري به پر الر برابر کي."

انسان پالي هم واوړي، ځکه چي چلوونکئ به یې 

بندیانو ته ښه خواړه ورکولي وشي، او روغتیایي 

حالت به یې ښه و ساتل شي، او بندیان به چي 

وګټي. بنتهام  به ر وکړي، هغومره ډیري پیسېڅومره ډېر کا

ې کي دومره ډوب شو، چي په داسي حال کي چي کوښښ یې کاوه حکومت و هڅوي هغه عملي ژپه دغې پرو

او نزدې وو چي بندي شي. د افالس له قوانینو سره د هغه  وکړي، دغومره ډېر لګښتونه وکړل چي مفلس ش

و لپاره یو ډول کړول کېدل او د غوږو پرې کېدل پکې وو( یو عبرتناک اشنایي ) چي الهم د اته څلوېښتو ساعتون

  درد وو.

د بنتهام نور عملي تجویزونه د تلیفون له پخواني حال ) چي د مخابرې، تیوبونو له شبکې نه کار اخیستل کېده.( 

  یوه کانال سره تهآرام سمندر  ی له لیارید پانامه تړانګ د اطلس سمندر ې پوري رسېده، چيژتر هغې پرو

کي نخود و خوړل په ورڅو عیسوي اختر  د کی ژمي په ه د ترکاري سړول وه، چيژده بله پرو مښلوي. درو

ې یې د قانون اصالح، د مستعمرو خپلواکي، د برتانیې داساسي قانون تسوید، د لندن پوهنتون ژشي. نوري پرو

 تاسیس، او په پاى کي د افالس د پوره اړولو په هکله وې.

 محبس اوپتیکن پان
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و ژبنتهام د خپل ژوند ډېره برخه په دې کي تېره کړه چي حکومتي لویان خپلو پرو

ته متوجه کړي، خو ده پخپله دغه کار نه کاوه. دى یو محجوب شخص وو، او غوره 

و او نظریو ته ځانګړئ ژیې ګڼله چي ګوښه ژوند وکړي او خپل وخت خپلو پرو

کړي، او یوازي له خپلو اخالصمنو دوستانو او پلویانو سره لیدل کتل وکړي. ددوى 

د جان سټواړټ مل پالر شامل وو. دغه کسان د  (James Mill)په ډله کي جېمز مل 

په نامه یادېدل، او دوى د بنتهام ( Philosophical radicals)فلسفي افراطیانو 

د هغه د نظریو پلویتوب په خاص ډول په پارلمان کي پراخ اثر  .تجویزونه عام کول

وو،  (David Ricardo)چي هلته د هغه د متحدانو په ډله کي ډېویډ ریکارډو  وکړ،

چي د خپل وخت لوى اقتصاد پوه ګڼل کېدئ. 

حتى رسمي مقامونو ته د بنتهام پرله پسې فشار اچوونکي لیکني )کله کله 

المل کېدلې. د انګلستان بانک له ګورنر سره د نه  وتناببره( د لویو اصالحا

په اړه، چي ده تازه پرې فکر کړئ وو، په مراوده  ونوبانکنوټ ونکوجعل کېد

کي، هغه وپوښته چي په څه شمېر بانکنوټونه په جریان کي دي. د بانک 

ګورنر درک کړه چي دى یې په اړه معلومات نه لري. په بانک کي بل څوک 

دې لپاره چي د پیسو د جریان د کنټرول ادعا  هم پرې نه پوهېده. بانک، د

ه چي مالومه کړي دغه نامالوم شمېر څومره په دوران کولى وشي، درک کړ

کي دئ. په دغه ډول جرمي بنتهام په بانکنوټونو باندي د شمېر لیکني او هم 

 د لومړي مالي سیاست د مسئولیت ادعا کولي شي.

 زيې د یوه مرکژبیا هم بنتهام د یوه ځالند سودایي څخه ډېر لیري وو. د هغه ټول څو اړخیز تجویزونه او پرو

"طبیعت بشر پر اساس والړي وې، چي   (Utilitarian idea)پرنسیب له مخي وې، چي هغه د ګټي رسولو ایډیا 

تر حاکمیت الندي کړئ دئ. یوازي دننه په دوى کي ده چي وویل شي،  درد او خوښي د دوو خپلواکو بادارانو 

 مفکوره یو ځالنده او انسان پاله په هغه وخت کي دغسي موږ باید څه وکړو، لکه هسي چي موږ څه کوو."

کېدله. دغه واقعیت چي اوس موږ ته څرګند ښکاري، تر زیاتي اندازې د بنتهام، جېمز مل او د هغه  هافراطي ګڼل

نن ورځ  د زوى، جان سټواړټ مل، او د هغو د ګټورتوب فلسفې د ملګرو د برکته ده. هغه څه چي موږ یې 

ډېرو ټولنو کي دغسي نه ګڼل کېدله او، له یو څو نه پرته، په ډیرو ټولنو کي مسلم ګڼو، د تاریخ په بهیر کي په 

اوس هم همدغسي پاتي ده. د بنتهام د ګټي رسولو د ایډیال نتایج په نېغه توګه په ډموکراټیک لبرلزم واوښت، چي 

 زادو ټولنو کي نفوذ کوي.آد لویدیز په 

دعا باله. ددغه "رښتین توب" ا " سپېڅلئ رښتینتوب "فلسفه پر هغه څه والړه ده چي هغه  "ګټورتوب"د بنتهام د 

د هغه مقصد دا وو چي فلسفه او دئ." ده چی د خیر او شر معیار "د خورا ډیرو خورا ډېره نېکمرغيداده چي 

هغې د  لسفې او دورسره د اجتماعي پوهو پرنسیپونه د طبیعي ساینسونو په شان دقیق کړي. هغه د ګټورتوب ف

نیکمرغۍ پرنسیب د اخالقیاتو د نوي جاذبې قوت په شان وپېژنده. هغه په ډاډه زړه هیله کوله چي د هغې په پاى 

رسولو  " ګټيکي به دى یوه ورځ د ټولنیزو پوهو او فلسفې، نیوټن په شان و پېژندل شى. د هغه اساسي دلیل د 

چي د خوښئ المل کیږي، ښه او  هپ په شان ورته کتل. کوم څبنا دئ، چي هغه د اخالقي پرنسی پر پرنسیب"

دې لپاره چي دغه پرنسیپ اخالقي وي حتمي ده چي د ټولني له نظره  هغه چي د درد المل کیږي بد دئ. خو د

 مل مزېج
 رمل پال ړټواټد جان س

 ریکاردو دیود
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ورته و کتل شي. کوم هغه چي پر حق وي، د هر یوه نېکمرغي اعظمي حد ته رسوي، او هغه چي غلط وي د 

نېکمرغي له  دغهل کیږي. مونږ چي هرکله له سختو فیصلو سره مخ کیږو، حتمي ده چي ډېر درد او رنځ الم

 سوچه درد سره اندازه کړو.

فلسفې له مشکل سره مخ کوي. څنګه ممکنه ده چي مونږ په فردي یا د ټولني په سطح  "گټورتوب"دا مونږ د 

 "نېکمرغۍ محاسبې"ستونزه د  هدغکي، خوښي اندازه وکوالى وشو؟ بنتهام د خوښۍ د دقیقي اندازه کولو 

(felicific calculus)   ول، عدونه په لست کي ونیسره په تفصیل هواره کړه. ده په خپل تحلیل کي د خوښۍ اوه بېل ب

په شمول د هغه د دوام او د فردونو په شمېر سره چي په هغه سره متاثر کېږي. هغه داسي هم د شخص خوښي 

د ب تر لږه لږ همڅلور بېل ډولونه په لست کي ونیول چي هغه له قدرت، شتمنۍ، مهارت، ښه نوم او په پاى کي 

و شمېرل، چي په هیله کي له ناهیلۍ څخه پیدا  ساده دردونه" ". داسي هم هغه یو درجن (malevolence)نیتي 

کوي. ]هغوى چي له زورېدلو او سپک  (masochists)ستان ک  وسکیږي ) دا هغه کټګوري ده چي موږ ټول م  

کېدلو څخه خوند اخلي[ خو څرګند حقیقت دادئ چي خوښي، فردي وي یا ډله ایزه، په کمي لحاظ اندازه کېدلى نه 

شدت به په عام ډول له هغه نه راپیدا  (stimulus)شي. داسي ټاکلئ معیار نشته چي د یوې انګېزې یا محرکې

هندى فقیر ممکن له ترخې قورمې یا د اغزیو له توشکي نه خوند واخلي، په خوند ته مربوط کېدلى وشي. یو 

 داسي حال کي چي هغه به یوه دنمارکي ته د زغملو وړ نه وي.

له زوى جان مل سره یې د زړه مینه وښووله. دواړو ډېر  دهغه بنتهام له جېمزمل سره له نژدې څخه کار وکړ او

 ه ایدیالي انتخاب چي د  بنتهام د ایډیاګانو څراغ به بل نسل ته ورسوي.زر سټواړټ مل د بنتهام وارث ولید، هغ

( Reform Bill)مه مړ شو، دوې ورځي وروسته له هغه چي د اصالح الیحه 1٦کال د جون په  18٣۲بنتهام د 

په پارلمان کي و منله شي، د  کومي لپاره چي هغه ډیړي هڅي کړي وې. دغي الیحې د برتانیې سیاسي څېرې 

لوى مرکزونه یې په نظر هغه ته تغیر ورکړ، په دې چي د رایي ورکولو حق یې دومره پراخ کړ چي د ښارونو 

کې ونیول چي د صناعتي انقالب له امله پړسېدلي وو. بیا 

اسي نه وه چي موږ یې پېژنو؛ د ښکته هم دا هغه ډموکر

منځنۍ طبقې، او د کارګر طبقې ټول له راېي ورکولو نه 

بې برخي وې. سره له دې هم هغه په برتانیې کي د عامه 

ډموکراسي شروع وګڼل شوه، چي په یوه پېړۍ کي یې 

  تحقق وموند.

د بنتهام د مرګ هره برخه هغسي غېرعادي وه، لکه ژوند 

غه په "عصري علمي" وصیت کي ویل چي یې وو. د ه

شوي وه چي، د جنازې په وخت کي دي د هغه تن د ویرجنو 

دوستانو په مخ کي ټوټه ټوټه شي او بیا یې هډوکي مومیایي 

شي، په داسي حال کي چي د هغه د خوښۍ په دریشي کي 

د چکر وهلو په کالیو، او د وښو په شاپو کي دي، په ښیښه 

کېښوول شي. ده چي هغه اي صندوق کي نندارې ته 

]پخپله جوړ شوئ تصویر[ و ګاڼه (auto icon)  اټوایکان

څېره چي د هغه له  (goulish) ګوني تر بلي هري مجسمې څخه یې ډېر دقیق او مناسب یادګار وباله. دغه غول
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ي چوصیت سره سم درول شوې وه اوس په لندن کي د پوهنتون کالج کي په ښیښه اي صندوق کي لیدل کیږي، 

 )پورتنی انځور(ده د هغه په تاسیس کي قوي رول لوبولئ وو.

)محصالن چي د بنتهام د خوښۍ د پرنسیب له مخي عمل کوي، هر څو کاله د هغه مومیایي شوئ سر "  

 1ازادوي"(

 

 

 

  

                                                           
یاوی موادو په څیره ده  اوهغه وخت جوړه سوه څی د مومیائی کیدو  په وخت کی د کیم د انځور په پورتنۍ برخه کی  د بنتهام جوړه سوی 1 

 پکارولو کی یی ریښتنی سر چی په کتنی انځر کی ښودل سوی دی ،وسوځید . س.ه.

 مل ستیورت جان

 نور هم

بیا   
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