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عه جامباید معامالت   که"ست موجود ا بسیار ساده" اصل"تنها یک  تأکید مینماید که درینجامل 

هایتی یګانه ن"  به این معنی که ."به صورت مطلق به طریقه  اجبار و کنترول اداره نمایدرا با فرد 

هر عضو مداخله  در آزادی عملِ  تاکه به بشریت بصورت فردی و یا اجتماعی اجازه میدهد 

 از که ما  آرزوئی همان" این یګانه  ارزوی عاالنه میباشد.."نماید، مصئونیت خودی است

رچه او این را گ -."دیکجا شونبمنظوز حفاظت بیناد هستی با ما  تاعزیز خود داریم،  همجنسان

 فراهمرا  "اولیه  رهایش"اساسات برای اعضای خود  است که اجتماع مکلف اضافه مینماید کههم 

بود، (Utilitarian) یوتلیتاریان ه یک دولت مفیدیت ایدیالی چشم امید ِمل برابه این ترتیب . نماید 

در  امروزی که جامعه  بدور بود ولی ال اقل با بسیار   1 (Utopia)ایدیالی  یچه از یوتوپیااګر

                                                           
 1.یوتوپیا، شهرآرمان ها یا مدینه  فاضله، س.ه.
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مسایلی که جامعه از آن  ولی)شباهت های دارد.  تا یک اندازه  اکثر نقاط جهان آزاد دیده میشود

 ازقبل آگاهی نداشت.( به نا آرامی میکشد،اینطوررا 

رداند که فرد به رویت گهد ان شرایط اجتماعی و اقتصادی را یقینی خوهمانفع رسان مل  نظام

تمام استعداد های  ،انی نماید. فرد خواهد توانست به حیث یک انسانگآنها در آیدیا های خود زند

 آن تااست مترقی  خودی  -ر تأکید روی انکشافگاینجا یک بار دیدر انکشاف بدهد.  ار خود

که فرد را قادر  به تکامل شخصیت اش  ارزش ها را بپروراند و اهداف خود را تعقیب نماید

 اجامعه  مفیدیت ب سکسیست " طرفدار تفاوت جنسی" نبود. طوری که خواهیم دید مل)میسازد . 

 (فد.گخوشبختی کافه  افراد آن میش

اد "قراردبه اساس  نظامو  های مفیدیت بنا یافته است، عضو لایدیا بر آزادی ،به این ترتیب

ا ت ذرندگفردی خود میهای ازادی  بعضید که به این علت افراد ازنردگبا هم یکجا می اجتماعی"

در حالیکه مستلزم ګدشت از آزادی است ،  "قرارداد اجتماعی" آزادی اجتماعی را بدست آرند.

یرد. فلسفه  مفیدیت و آزادی  از همان گایدیال مفیدیت، نشو نمای خصوصی آنها را در آغوش می

مفکوره  ازادی بنتهام، نظری نبود. عقیده اش در مورد آزادی تمام  بودند.ره خورده گاول با هم 

 چطور"ردد. گوید که قانون منع عمل جنسی همجنس بازان باید لغو گفردی او را وا داشت تا ب

به مصئونیت خود شان ویا    فت که عمل بین دو شخص به رغبت و رضای طرفینگمیتوان 

 این نوع ."؟ درک این مسئله یک اندازه مشکل استدارد ارتباط که باشد، باهم هرچی یا رانگدی

رفتار گ نسیج افکار پیشرفته در آن زمان، به پیمانه  وسیعی شنیده نمیشد و آنانیکه به جرم مقاربت

 . ن جزای شان بودمیشدند، به دار آویخت

، و خودش تجارب عمل جنسی نداشت در مورد عمل عالی بود یدارای پرنسیپ هابنتهام که نظر 

کتاب ها را پر خواهد نمود. او تا  ،او  جنسی بین دو همجنس ، باالی اثر لبرلی ساختن مفیدیت

فته است که  احکام عمومی پاکدامن بودن ممکن گپایان عمرش پاکدامن بود. چنانچه مل  خودش 

د است مفی ناقص است، یت" در حالیکه بشرر بسیار مناسب باشند.گی دیبرای پاکدامن های عمر

ند." متنوع باش بایستی ]هم[ی کردن گو لذا درست است که تجارب زند نظریات متنوع باشند تا 

" تجربه  به مثابه  یک  شکلی از  در جهان نفع رسان عصری ما "پاکدامنی به ذات خود واقعاً هم

اشد: مل ب خودباید از   آخر در مورد چنین تناقضاتسخن پنداشته میشود. ولی  انی"گعجیت زند

در مورد  شرطی است  که ما عیناً همان،ما آزادی کامل در نقض نمودن و عدم قبول نظریات"

 استعداد عبارت دیګری موجودی با صداقت را بر میګزینیم. به  هیچ ،رسیدن  به   یک عمل

 "صداقت خود بصورت متناسب متیقن باشد.به  انسانی نمیتواند های
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قابل  یاد آوری است و از مفاد به دور نخواهد بود که همان بی عدالتی های اجتماعی که  مل را 

سرمایه  را هم وادار به  برون دادن اثرش بنام (Marx) مارکس، کردوادار به این نوشته ها 

(Das Kapital) شرایط مختنق  آنرا چنین خواهند دید که با در نظر داشت  ینمود. بسیار

بت ی انقالبی مارکس نسگ، آزردبریتانیه  عصر وکتوریا  در غریب نشین و بیچاره  شهریمناطق 

ه نظریات مل است کموج که این  ستبه احساساب بلند مل مناسبت بیشتر دارد. ولی عجیب این

جهان غرب را به  که در آنزمان مؤثر به نظر نمی آمد.همانهایمارا پیچانده استری گیکی بعد دی

فهیم نیز ت حالی در آورد که حاال دولی را که درین اواخر از سلطه  مارکسیستی سر بلند کرده اند 

 نماید.می

آیا براستی نوشته های مل تا این اندازه غیر مؤثر بودند؟ نسخه  عالج مل در تیوری، کم از کم 

رکس عالج مسایل ناهنجار زمان خود را بنماید. مل ازادی را برای ماامکان داشت به مثل نسخه  

ردد گرسیدن به اهداف فردی انتخاب نمود. منظور این بود که قدرت پنهان طبعیی فرد کامالً آزاد 

ردیده بتوانیم. این نوع آزادی باعث تخلیق و ابتکار گتا ما همه قادر به کشف استعداد های خود 

ردیم که در ساحات اخالقی، عقالنی و گدر نتیجه ما قادر می ردید.گدر استعداد های ما خواهند 

که ا هنجاریئی بمیان خواهد آمد که به حوادث ن هجامع یشرفت نمائیم. که به ذات خود چنانپروحی 

ردد، ولی بدون ویرانی های شدید انقالب. دیده میشود گمارکس را تحریک نموده بود غاور می

 پیشنهادات مل ، در بر طرف کردن مشکالت اجتماعی و اقتصادی که مصیبتیکبار دیگر که 

ا آنهم به نظر میرسد. ب و غیر عملی اثرراهی بی ردیده بود، گیر  بریتانیه  ویکتوریائی گدامن آن

 سال  1۵۰که جوامع غربی از زمان مل تا کنون، در جریان  باشندبطور دقیق تعیین نموده  شاید 

ود، ُکند ببسیاربخش این نوع نظریه ها در اوایل  چی اندازه پیشرفت نموده اند. تأثیرات رهایی

 Siliconسیلیکان ) حوزه   .ندردیده اگرفته و مؤفق گته، سرعت شذگولی در حدود تقریباً نیم قرن 

Valley  در حال حاظر در تمام جهان غرب مشاهده میشود، نشانه   که( عالی يژلواتکن ، حوزه

قیناً و تشبثات فردی تکیه دارد، ی کیفیت هابه  و چون، کامِل به واقعیت پیوستِن نظر های مل است

 باالی موانع مؤقت غلبه خواهند نمود.

زیادترین  " هچطور میتوانیم خوبی عامیک انتقاد مهم باالی  فلسفه  مفیدیت لبرلی مل بر جا است. 

جربه عقل سلیم و تتجربوی است.  ،را محاسبه نمائیم؟ جواب فوریبیشترین تعداد " سعادت برای

 که تقاضای مل خوب میدانست به سوب مشکالت خواهد تاخت. انهم  ردید ولیگرهنمای ما خواهد 

ه ولی معنی آن این است ک ردد.گون خوشبختی منتهی میگوناگبه اشکال در اخیرخوشبختی فرد، 

محاسبه نمود. چطور امکان دارد  در اجتماع عمومی را  یبه لحاظ منطقی ممکن نیست خوشبخت

 می عالج عمومی را برای خوشبختی عمومی که برای همه خوشبختیه  یک نسخکه نمود  ادعا
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آیا برای سعادت، . دلخواه خود را میخواهدخوشبختی  در حالیکه هر کس برای خودش ؟ آورد

اه فلسفی گسان اند؟ از نهمنسخه های نوع انفرادی ما در واقع  با نسخه های عموم در جامعه 

مفاهیم  فردی سعادت با هم آمیخته چرا باید هیچ دلیل منطقی دیده نمیشود که  است. ه"ن"جواب آن 

هیوم  دالیل قلسفی مثل ی طرفداران فلسفه  مفیدیت استدالل خواهند نمود که این نکتهباشند، ول

موردی ندارد. به حیث انسان ، همه  ما عنصر طبعیت انسانی را مشترکاً در خود داریم که به 

 نمائیم.است تا ما یک نتیجه  اجمالی را از آن انتخاب اندازه  کافی وسیع 

 - لبرلیزم این مفیدیت است و در عمل  میدانی مفهوم دارد" ،تو"  عبارت مثلاین استدالل 

 ""حس خوب اجمالیاقتصاد دانان یک عامل  کار مینماید.عمق است که به راستی تا دموکراتیک 

که از نظر اقتصاد  استوار است.اندازه  مصارف مستهلک  درجه  به  محاسبه مینمایند که معموالً را 

خوبی خودش و برای مقاصد خودش که  شرط خودش، برای محاسبه ئی استدر فرجام محض 

 .را محاسبه نمینمایدخوشی عمومی مردم خواهد بود ولی سعادت واقعی  نشانه  در داخل جامعه 

هیچ یکی  که چه اندازه است  مامصرف  انه است که با اندازه  گجدا برای خودش یک قیمتاین 

با وجود آنهم به نظر میرسد که این همان  ارتباط ضروری در بین هر دو وجود ندارد. نبوده،

قسمیکه  جامعه  ما بصورت . چیزی است که ما در حال حاضر از توان آن برامده میتوانیم

 نشانعوامل این  نخواهد بود اګرقدرتمندانه از طریق عوامل اقتصادی اداره میشود، پس عجیب 

 ردیده ایم که با معیار حوادثگداخل  که ما در چی حال هستیم. در واقع ما در حالتی دوباره بدهد

 بسیار پایین محاسبه  منزه  بنتهام شباهت دارد. مشترک

به شهرت رسید و یک شخصیت قابل احترام شد.و ازین به صورت فزاینده  مل با نشر اثارش 

داخلی امریکا آغاز  گنجکه  1۸۶1سبب باالی موضوعات روزمره تأثیر خوبی نمود. در سال 

رسای خود را به طرفداری از شمال بلند نمود. به نظر او موضوع محوری درین ردید، صدای گ

مسئله  غالمی بود که در تجویز فلسفه  مفیدیت هیچ جا نداشت.)وی که هنوز جوان بود ،از  گجن

الیحه  ضد غالمی که سی سال قبل در پارلمان بِرتانیه پذیرفته شده بود، به سختی طرفداری نموده 

 بود.(

ردید که خود را به پارلمان کاندید نماید. او به طرفداران خود در گتشویق   مل 1۸۸۵در سال 

خود. وی در  غیر معمولحزب لبرل فهماند که خود را کاندید مینماید ولی مشروط به شرایط 

و به کسی هم اجازه نخواهد داد تا به طرفداری او برای وقت انتخابات هیچ مبارزه نخواهد کرد.

و یا ی ایراد نماید . در اوایل حتی حاضر نبود که بیاناتپول مصرف نمایدرأی بدست آوردن 

مؤکلین راکدام طوری  مخاطب قرار دهد. او به بنیاد پرنسیپ های مفیدیت لبرلی میخواست رأی 

یرند. وی سرانجام ترغیب شد تا از این خاموشی سیاسی خود گان به رغبت خود تصمیم بگدهند
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ماید. بعد ازینکه او نطق نمود، شروغ به جواب دادن سؤال ها نمود. حتماً شته و نطقی ایراد نذگ

بعضی ازین سؤال ها تحریک کننده هم بوده اند ولی با آنهم او با صداقت تمام جواب میداد. باری 

ر گارلیس، با وجودیکه از کگر انگفته بودید که طبقه  کارگ" آیا شما به راستی رسیده شد که: پ

ی وو استند؟"گفتن میشرمند، ولی باز هم دروغگر درین فرق دارند که به دروغ گهای ممالک دی

 ر در بین حاضرین به رسم احترامگاعضای طبقه  کارفته بودم"گ"بلی من بالوقفه جواب داد که : 

 ردید.گکف زدند و مل بر حق انتخاب 

ود. در مورد حق مل به حیث عضو پارلمان در مورد یک تعداد موضوعات بیانیه هائی ایراد نم

رأی به زن ها، بشمول موجودیت موضوعات فساد در حکومت، در مورد موضوعات اقتصادی 

وزن خود را نشان  1۸۶۷یشکش نمود و در تصویب الیحه  اصالحاتی سال پفارشاتی تخصصی س

  ردید.( گان دو برابر گداد.)با قبولی اصالح دوومی ساحه  رأی دهی وسیعتر و تعداد رأی دهند

در مقابل ژورنالستی در دور بعدی انتخابات مل کرسی خود را  ،سترګبا وجود چنان یک کار 

 ینیونوِ ا  از دست داد. مل شصت و دو ساله به ساحه    (W.H. Smith)سمیتدبلیو. اچ  بنام

(Avignon) ی نماید. هلن دخترش ) دختر گزند ،اه عشقش هیریتگقرانسه رفت تا در قرب ارام

مت کامل برای او به آنجا رفت.)باز هم بدون آنکه روابط نا مناسب بینشان دبرای خاندر او( نیز 

موجود بوده باشد(. وفای او به همسر مرده اش چیزی باال تر ازاحساسات معمول دوره  

ئی که هردو سخت به آن متعهد بودند، مل اثری به نام  در مورد داعیه ویکتوریایی بود.

در مورد  این موضوع که یکی از نوشته های اولیه  اوست، آنرا به  نوشت. "محکومیت زنان"

بر عالوه  آنکه شرح نموده است.  "بر آزادی" همان نتایج منطقی میرساند که در اثر قبلی خود 

 یک نظر در " تا کهسایکالوژیکی نیز دارد. یک قسمتی از فلسفه  خود اوست، بصیرت های

خود ببازد، به آن وزن  رقیبعوض اینکه در مقابل  ،خود ثباتدر، ریشه  قوی دارد ساحسا

ن ار در نتیجه  استدالل پذیرفته شود، رد همین استدالل ممکن ثبات همگین تر میدهد. زیرا اگسن

ار بد بسیدر بحث استداللی  با وجود آنکه ر تنها به احساس متکی است،گنظر را بلرزاند. ولی ا

ه ک احساس انها باید کدام اساس عمیق داشته بوده باشد ګمان میبرند کهطرفدارانش  هم بدرخشد،

 است.زمان و مکان استدالل خاص مل  ما ورای این نوع بصیرت ."به آن نمیرسد برهان

مل تأئید  یزملو به همین منوال با امپریسیزم و لبر مسلم ،در مورد مساوات استدالل فلسفه  مفیدیت

مورد زن عصری اینچنین قوت ندارد. مل در  ردد ولی تمام استدالل تجارب شخصی او درگمی

 وید که زن ها سکس یا رابطه  جنسیگنتیجه  روابط بسیار نادرش با هرییت خود را مجبور دید تا ب

 "جنسرا نمیخواهند و مردان نباید بکوشند تا این عادت کریه را باالی  "وظیفه  حیوانی" ېی

 نمایند.    تحمیلضعیف" 
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نمود. صراحت خود  (autobiography)انی گرا وقف سوانح زند ی خودگدنسال ز نمل چندی

، بطور خاص در مورد پدرش ، در احساسات او دیده میشود. این یکی از همان تحلیل خودی اوو 

رات تأثیونه بوده، گچ  "نابغه  مجبور شده"به شکل یک  نمودن تربیه است که نوشته های عالی

مقرراتی و " پدر حقیقت با معرفیآن با حساسیت های مربوط آن چی نوع میباشند. او در 

و در ذارد. اگبه نمایش می حقیقی عصر ویکتوریایي یک  جانورتصویری از  خود،برافروخته "

ی گ" پدر و مادرش زیر یک سقف آنقدر از هم دور زند اولی این اثر خود مینویسد که مسوده  

شوفه اش عدر مورد اینکه نام مادر و م از هم دور هستند". که قطب های شمال و جنوب میکردند

هردو هرییت بود، بسا چیز ها نوشته شده است. این اشترک اسم ها روان شناسان زیادی را به 

و به نتایج ناقص برسند. چیزی که عیان است ،مل  حتی  نمودهن وگناوگآن داشته تا تبصره های 

اینکه از این "پرورش من در محبت نه بلکه در رعب بود". در طفولیت درک نموده بود که 

د که یک انسان لبرل و بشر دوست شود، مچند تأثیر ،چنان زنده برا حالت زنده برامد و با یک

جنسی او موافق نیستند، ممکن با نظریه  او  ناعامتکمتر از یک معجزه نیست. حتی آنهائی که با 

ورت به ص ریضه  حیوانی مقاربت جنسیغن انسا زندګانی " تا وقتی که درهمدردی داشته باشند. 

نمیرود." از زندگانی اش قابل مالحظه ات تناسب وجود داشته باشد، امید اصالحبی نامعقول و

 .به خود انکشاف بخشیدانی گکه فروید آشکار شدنی بود و با آنهم زند آهولی 

ذشت. گدر  فرانسه  (Avignon)ینیون وِ ا   ی درگبه عمر شصت و شش سال 1۸۷۳مل در سال 

. به همین نساخته بودویکتوریا شخص مطلوب  ه  برای بورژووا های دور  را او شلبرلیزم ولی

 گنبود ولی با آنهم مر گمنوال ، نظریات او  به بنیاد فردیت با نظریات انقالبی چپی ها هم آهن

دلسوزی را نه خشکانده بود و جائیکه عقیده به  ب،، جائیکه ریدر خارج نیز او در تمام برتانیه و

وواری گآزادی در تقابل با منافع خودی و نظریات شخصی از وسعت بیشتر برخوردار بود، با سو

    ردید.گعظیم بدرقه 

 :سخن آخر

و را ا "فلسفه  مفیدیت"ین اند. فیلسوف ها میکوشند گنوشته های متأخرین در مورد مل زیاد زهر ا

غیر ابتکاری جلوه دهند.و خود او را از طرفداران بنتهام بشمارند.که از بی انصافی هم باال تر 

ی گم در زندهم در فلسفه و ه "فلسفه  مفیدیت"شاف لبرلی مل  و طرفداری وسیع از  کان است.

همینطور هم ایدیا های لبرلی و سیاسی .بخشیدایدیا های فلسفی بنتهام را قوت منسجم   اجتماعی

ردید.به اندازه  زیاد به علت اینکه  بسیار مؤفق برامدند. آنچیزی را که مل بر گمل متحمل زیان 

مفیدیت و لبرلی  رما در عص ردیده اند.گخالف ذهنیت عامه میخواست برای ما حاال  آشکار 
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ر ردی ما، همه زیفرس، فیصله های متنوع و مؤثر،حتی اخالقیات گی می کنیم. لوایح کانگزند

یم، صادر مینمائ فیصلهآزمون مفیدیت آمده اند، وقتی همه  ما یا به طور شعوری و یا غیر شعوری  

ند آنقدر نیرومسعادت ، برای بیشترین تعداد"  زیادترین"  شعار مفیدیت را در ذهن خود داریم.

عصری ما  یگپرنسیپ یا اصول  زندبنیاد ناګفته   یباً راست که دردیموکراسی های آزاد غربی تق

 .فته شده میتواندگ

خوب است که در  رکه امروز مشکل دارد. بسیا با وجود آنهم به طور دقیق این لبرلیزم مل است

جامعه چی باید کرد. مل اماده بود تا در ناهنجاری های  در مورد ، ولی عصر لبرل ، لبرل بود

ی هم در تضاد با فشار پدر گ. او حتی در مورد نشئه بزند در همینجا دست این بوته  خار دار

 ردیگروی لبرلیزم خود محکم ایستاد. جامعه حق ندارد که اعضای خود را زیر فشار ب ،ساالری

 زمان عمل نماید. او استدالل نمود که جامعه در" سلوک متوازنعادی "معیار به یکمطابق  تا

سلوک را دارد. و نمیتواند که درین وقت در او  "قدرت مطلق"طفولیت و اوایل نو جوانی حق 

داشته  متناسبر افرادش کردار غیر گرا تزریق نماید. مقصر خود جامعه خواهد بود ا متوازن

 باشد.

. اول اینکه جامعه  ما نسبت به اعتیاد ستدو نوع انتقاد در مورد این نوع لبرلیزم به جا اامروز، 

رو تبسیار نیرومند  معتاد کننده مخدرات قویالکول از اعتیاد مواد مخدر بیشتر رنج میبرد. 

 زیدلسور مل شاید با یک گاز طرف دی معلوم میشوند.تباه کن  از"غیر متوازن بودن"مخرب تر 

ر گویکتوریا به اندازه  کافی ویرانی بود. دی ه  استدالل نماید که در اکثر حصص غریب شهری دور

 که این تا اندازه  زیاد نتیجه  ) و جوان ها را بدست ندارد.ن " عنان مطلق"این که جامعه  عصری 

ر ما بخواهیم خود را درین نوع گ. ار است.(گلبرلیزم در مورد تعلیم، تربیه و چیز های دی موقف

ا که م حالت ببینیم که بعضی جوانب لبرلیزم را ترک نمائیم، باز هم رهنمای تفکر ما خواهد بود.

یت تخاب مینمائیم باید بر رونبهر آنچه توافق نمودیم که به عوض این نوع لبرلیزم بی اثر آنرا ا

              .پ آخر از آن اوستگمفیدیت باشد. مل همیشه رأی ما را نخواهد داشت ولی  پرنسیپ های

 یانپا

 

 

 

 

 مل ستیورت جان

پایان 
و 
 تشکر
 هم
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 از نوشته های مل

  اساس اخالق و قانون است تعدادبیشترین سعادت ، برای بیشترین 

 جرمي بنتهام       

 د ما ویگ" آورده است.این  کار آنها است که بلذتو  بادار مستقل یعنی "درد و طبعیت انسان را تحت حاکمیت د

باید انجام دهیم. ...از یکطرف معیار خوبی و بدی و از  ،انتخاب مینمایند اچیزی ر چی باید کنیم. و آنچنانیکه

به حکم آنها بستگی دارد. آنها تمام آنچه اظهار مینمائیم و در تمام آنچه به آن فکر  معلولعلل   و رسلسله  گجانب دی

اداره مینمایند .ما که هر چه بکوشیم تا از این  ،آنچه را ما انجام میدهیم و مینمائیم ، هر جهدی که مینمائیم

فتار گأئید نمایند. کسی شاید به محکومیت اجتناب نمائیم، خدمتی خواهد بود برای انها که رهنمائی کنند و آنرا ت

ائی سیستم ه ادعا نماید که از این محکومیت رهائی خواهد یافت ولی در واقع، تا فرجام تابع آنها باقی خواهد ماند.

وش ها و به عوض عقل از بوالهوسی و به گکه میکوشند آنها را زیر سؤال قرار دهند، به عوض مفهوم از 

 ه مینمایند.عوض روشنائی با تاریکی معامل

      جرمي بنتهام 

 اًل کام خواستن یک شی و آنرا خوش آیند یافتن، با آن مخالفت کردن و آنرا دردناک فکر کردن، چیز هائی اند

متجزا و یا برخی از دو قسمت همان چیز. ...خواستن هر آن چیز، سوای تناسب آن که ایدیای آن خوشی می 

 است.آورد، یک ناممکن فزیکی و میتافزیکی 

 فلسفه  مفیدیتمل،  تیوارتجان س     

ن یهم ی است، ممکن بهگزند آخر شود که خوشی برایشان فهماندهر گا انسان ها، که کنندمعترضان ممکن شک 

ردیده است. چنین به نظر میرسد که گقانع  از آن  کمتر با ردند. ولی قسمت اعظم بشریت،گقانع  میانه سمتق

آرامش  ،. کفایت میکندما  مرام برای  به تنهائی که هر یکی آن .دارد عمده دو جزء ظاهراً  ی قناعت بخشگزند

 .و هیجان

 فلسفه  مفیدیتمل،  تیوارتجان س  

انسان ناراض باشید نه یک خوک راضی، بهتر است سقراط ناراض باشید نه یک احمق راضی.  یک بهتر است

 ینند.بود را در آن میخاست که هر یک جانب  به این خاطر ر یک احمق و یک خوک  نظریات مختلف دارند، گا

 فلسفه  مفیدیتمل،  تیوارتجان س        

ول به رویت یک اجبار و کنتر جامعه را مستحق میګرداند که بیان یک پرنسیپ بسیار ساده است ،مطلب این اثر

قوت فزیکی در شکل مجازات قانونی و یا فشار اخالقی ذهنیت های عامه ولو از راه  نماید.فرد را تنظیم امور

 اشد.ب

ونیت مصئ برای مجاز میسازد تا ه صورت فردی و یا اجتماعیرا بکه بشریت  همان یګانه آخر استپرنسیب  این

 اراده  تنها هدفی که قدرت در جامعه  متمدن باالی یک فرد خالف  ر آزادی عمل هر عضو مداخله نماید.دخودی 

رفته شود. خوبی خود او ولو اخالقی باشد و یا گران گاین است که جلو وارد شدن زیان به دی رددگاو استعمال 

ردانیده شده نمیتواند که عمل و یا تحمل نماید. برای اینکه به نظر گاو بر حق مجبور  .فزیکی، مجوزکافی ندارد

ران می پسندند، زیرا شاید این برای خودش خوب و یا گدیران شاید برای او مناسب باشد که انجام دهد،چون گدی

 برحق خواهد بود که همین طور بکند.
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 زادۍ برآمل،  تیوارتجان س    

 .است مطلقحاکمیت  صاحب شجسم و ذهن بر ، خودش برفرد 

 زادۍ برآمل،  تیوارتجان س       

به یک نظر و تنها یک شخص نظر متفاوت داشته باشد، بشریت حق این را ندارد  ،ر تمام بشریت منفی یکگا 

ردد ، بشریت را خاموش گکه زمانی زمامدار که آن یک کس را خاموش بسازد. همانطوری که او هم حق ندارد 

 بسازد.

 زادۍبرآمل،  تیوارتجان س 

 ود را از آن بدست خواهند آورد.تا زمانیکه یک اثر محصول ذهنیت های محدود باشد، آنها نتایج محد

 مثبتیتو  تکونت اگوسمل،  تیوارتجان س       

هیچ چیزی را برای  که باهم مثل هم طرازان رویه داشته باشند. است یگخوبی واقعی انسان ها در همان آماد 

ضرورت ران بخواهد. که خواهان هر نوعی از حاکمیت از روی یک گخود نخواهد ولی آنرا ازادانه برای دی

 ولی همیشه برای یک زمان مؤقت باشد  ،استثنائی

 محکومیت زنانمل،  تیوارتجان س      

 تو نمیخواهی  چنان باشیر تو خوشبخت استی  و گاز خود بپرس که ا

 ملرت وات، جان ساتوبیوگرافي        

 

 فلسفي مهمسنوات  کرونولوجي

  ملتیس لیِس تها به همتآغاز فلسفه  غرب  .(م.ق) قبل از میالدقرن شش  (Thales of Miletus) 

 پیتا ګوَرس  یا فیساغورس گمر  تخمین ق.م. پایان قرن ششم(Pythagoras) 

 ۳سقراط محکومیت     ق.م. ٩٩(Socrates)  در آتن گمر به 

 ۳۸۷ .پلتو   تخمین ق.م  ( Plato) اکادمی تنآ درافالتون  یا(Academy) را افتتاح نمود . 
 پوهنتون نخستین    

 ۳۳اریستاتل    ق.م. ٥(Aristotle) " لیسیوم  یا اتن لیسه در "ارسطویا(Lyceum)   را

 . باز نمود اکادمی با رقابت در    

 ٤2نستانتینامپراتور کا  (.م) میالدی ٤  (Emperor Constantine)روم را به امپراتوري  
 . انتقال دادس" نبیزا"(Byzantium)   نتیمبیزا    

 ٤۰۰ وستینگا سان    .م (Saint Augustine) ( اعترافاتConfessions ) خود را

 جذب میگرددالهیات عیسوي درفلسفه  مینویسد.    

 ٤1۰زیګوت هاتاراج روم توسط و    .م (Visigoths)  تاریک ه  دورآغاز . 

 ٥2جستینیانامپراتور  مسدود شدن اکادمی به حکم    م ٩  (Justinian)نشانه  ، در آتن
 .رددگپایان تفکر یونانی می    

  اکیناسماس تو  اواسط قرن سیزدهمتخمین  (Thomas Aquinas) ارسطو  در موردتفسیر ها را 
 (Scholasticism)سکوالستسیزم  مینویسد. عصر    

 1٤٥۳     ختم امپراطوری بیزانتین های عثمانی. گبیزانتین توسط تر سقوط 

 1٤٩2    کولمبس(Columbus)  رنسانس .میرسدامریکا  به(Renaissance) و 

 .(Florence) فلورانس احیای عالقمندی به علوم یونانی در    

 1٥٤۳    کوپرنیک(Copernicus)  چرخش کرات سماوی یا  ثبوت  ، نشر 

    .On the Revolution of the Celestial Orbs))  به اساس ریاضیات 

      (   اسمانيبر چرخِش کرات ،)   ثبوت 
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 1۶۳۳     ګالې لیو(Galileo) عیسوي مجبور یکلیساطرف  از " یا " ګالیله  
اب ثابت و مرکز جهان ماست تردانیده میشود ازین نظر توبه نماید که آفگ    
 و زمین دور آن می چرخد.    

 1٦٤1    دکارتDescartes) آغاز فلسفه   خود را نشر مینماید. ( تفکرات 
 معاصر    

 1٦۷۷   سپنوزا قتل(Spinoza)   چاپ اخالقیاف(Ethics)  را میسر میسازداو. 

 1٦۸۷    تننیو (Newton)   پرنسیپا با نشر(Principa) معرفي ه  جاذبه را مفکور
 مینماید.    

 1٦۸الکجان    ٩ (John Locke) نشر مینماید.  انسانش را در مورد فهم اثر 
  ”empiricism“امپریسیزم  شروع    

 1۷1۰     برکلي(Berkeley) ،را به حد  امپریسیزم با پخش پرنسیپ های فهم انسان
 میرساند نهایي    

 1۷1الینبنیز  گمر    ٦(Leibniz) 

 1۷۳٩-1۷٤۰     هیوم(Hume)   به نشر میسبارد انسان طبیعت  ر موردداثری  
 آن میرساند. منطقيرا به حد امپیریسیزم و    

 1۷۸1   کانت(Kant) ،هیوم  که با(Hume)  خود بیدار " ها بی ُسرب اخو"از 

میتا فزیک  آغاز دوره   .نوشته  انتقادی عقل خالص را انتشار میدهد ،میشود    

  (German Metaphysics)     جرمن    

 1۸۰۷    لگهی(Hagel)   فنامینا لوجيPhenomenology)) را نشر میکندذهن . 

 ] حوادث علمي ]فنامنالوجي، شرحجرمنمیتافزیک  نقطه  اوج    

 1۸1۸    شوپنهاور(Schopenhauer) ، فلسفه  ی"گو نمایندازادي با نشر "جهان ،  
 .ساختجرمن مروج متافزیک  را درهندۍ    

 1۸۸نیچه    ٩(Nietzsche) تورین  در(Turin)دیوانه میشود. 

  ویانا  حلقه     لسیزه 1٩2۰د (Vienna circles)  منطقيمثبتیت تفسیر 
     (Logical Positivism) را مینماید. 

 1٩21    نشتاینگتو (Wittgenstein)  منطقی ویا-مباحث فلسفی با نشر  

    (Tractatus Logico-Philosophicus)  میکند که نکته  آخرین را ادعا
     .در یافته استحل مسائل فلسفي  برای     

 1٩2۷    ر گهاید(Heidegger) زمانبا نشر "وجود و "(Being and Time)بین  

 اروپائی درز ایجاد میکند.فلسفه  تحلیلی و     

 1٩٤۳   سارتر (Sartre) م"عدبا نشر"وجود و(Being and Nothingness)  
 را به پیش میبرد. رگهاید مفکوره  تحریک کننده      

 1٩٥۳   نشتاینگوت گبعد از مر(Wittgenstein) فلسفی   با نشر تحقیقات 
        Philosophical investigations)             )   عصر پیشرفته  تحلیل،  

 زبانی  بمیان می آید.    
 

 عصر مل انی وگسنوات زند 

 
 ..ردیدگد لتولندن  درمې  بیستم ماه ، (John Stuart Mill)مل ستیوارتجان  1۸۰٦
 را نشر میکندفنامنالوجي روح (Hagel)  لگهی .منتشر میسازدش را در دو جلد اشعار(Wordsworth)  وردزورت 1۸۰۷
آغاز روم تاریخ بنوشتن  ،(James Mill) جیمز مل  به سر رسیده، به هدایت پدر خود (Mill)مِل  ،قبل از زمانش 1۸1۷

 .مینماید 
 .در کمپنی هند شرقی مأمور میشود 1۸2٤
 .رددگدچار میعصبي مریضي  به 1۸2٦
به روابط افالطونی ،  (John Taylor)تیلر، جان با رضایت شوهر او، میشودشوهر دار   (Harriet)هرییتعاشق  1۸۳۰

 .ادامه میدهد. 
 .تصویب میشودصالح الیحه  اول ا 1۸۳2
 را انتشار میدهد.منطق  سیستممل  1۸٤۳
  نست کمومانیفست  (Engels)انګلزو  Marx) )مارکس  یرد.گدر تمام اروپا انقالب صورت می 1۸٤۸

 (Communist manifesto) .را انتشار میدهد.سیاسي اقتصاد  سیستممل  را منتشر مینمایند. 
 .، می میرد  (Harriet) هرییتشوهر (John Taylor)تیلر جان  1۸٤٩
 .ازدواج میکند (Harriet)هرییت  با  ((Mill  مل 1۸٥1
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11  صفحه  از   11   ه  شمار
 spineghar@gmail.com  و یا  info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت   

در جنوب فرانسه در شهر . هري یت انسه میرودفربه هرییت  میکند و بامل تقاعد  میشود.  منحلشرقی  هند کمپنۍ  1۸٥۸
 به اثر مرض سل میمیرد. ( Avignonاَِوینیون ) 

 را منتشر مینماید. زادی"آاثر "بر  . ملهای حیه را منتشر مینماید سمبدأ جن   (Darwin)نوِ ارد 1۸٥٩
" (Utilitarianism)"فلسفه  مفیدیت. میکندشمال فعالیت به طرفداری . مل داخلی امریکا مشتعل میشود گجن[ 1۸٦1]  1۸٥1

  را منتشر میسازد. 
 .رددگبه حیث عضو پارلمان انتخاب می 1۸٦٥
 .رددگتصویب میاصالح الیحه  دوم  1۸٦۷
اَِوینیون و عضویت خود را در پارلمان از دست میدهد.دوباره به  شکست میخورد.عمومي در انتخابات مل  1۸٦۸

 (Avignon ) .هلن تیلر جائیکه دختر اندرش ، میرود(Helen Taylor) ،.خدمت او را به عهده میگیرد. 

 افتتاح میشود.سویس کانال  زنان" به نشر میسبارد. محکومیت" اثری بنام مل 1۸٦٩
  وفات مینماید.  ( Avignonاَِوینیون )به عمر شصت و شش سالگی در مل  1۸۷۳
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