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 سیاست در صحن اخالق

  دانمرا در سیاست موجه و راهگشا می» گرااخالق فایده«
  

 10/12/94روز دوشنبه، مورخ:  صفحه اندیشه، روزنامه ایران، :نبعم
 
   نژادوگو از علیرضا شیرازيگفت 

 
رفت. گدر کانون توجه اندیشمندان دوره مدرن قرار » فلسفه اخالق«بزرگترین نقد بر ماهیت مدرنیته است. از این رو است که » اخالقیبی«

گرایی یجهکه از اقسام نت» گراییفایده«هاي مختلفی که وجود دارد مناقشه بین دو نظرگاه اخالقی در میان مباحث فلسفه اخالق و دیدگاه
  .بیش از همه محل بحث بوده است» گراییفضیلت«است و 

 
غلبه عمومی خیر  اصول و قواعدي را تبیین کنند تا بیشترینگرایان (فیلسوفانی نظیر جان استوارت میل یا جرمی بنتام) درصدد هستند تا فایده

موازنه  گیري وهاي ریاضیاتی، خوب و بد را در مقابل هم، اندازههاي کمی یا تحلیلتوان با روشبر شر فراهم شود. آنان اذعان دارند که می
» نگراعدهگرایی قفایده«، »گرایی کلیفایده«، »نگرعملگرایی فایده«توان در سه دسته هاي اصلی این نظریه اخالقی را میکرد. دیدگاه

  .تباه گرفتگرایی اشگرایی را با لذتگذارند که نباید فایدهخالصه کرد. پیروان این رویکرد اخالقی بشدت بر این نکته تأکید می
 

سازي خیر، یر سؤال بردن معیارهاي بیشینهدر اواخر قرن بیستم با طرح جدي نگرفتن ارزش انصاف و برابري در توزیع و ز» گراییفایده«
دید در اي جگرایی به حدي فراگیر شده است که شاخهمورد انتقاد جدي قرار گرفت. امروزه، دامنه مباحث اخالق فایده» جان رالز«توسط 

  .به وجود آمده است» پیامدگرایی«این نظریه با عنوان 
 

هایی که ها و منشجمله افالطون، ارسطو، دیوید هیوم، لسلی استفن) بر پرورش ویژگیدر اخالق (از » گراییفضیلت«از طرفی، موافقان 
شناسی، مهربانی) به وسیله تعلیم و ممارست یا موهبت الهی تأکید دارند. آنها موافق تعریف قواعد کامالً ذاتی هستند (نظیر درستکاري، وظیفه

  .گونه که هست، لحاظ شوندخالقیات باید آنو اصول متغیر اخالقیات نیستند و بر این باورند که ا
 

ند اما در عرصه کگرایی اخالقی در سلوك فردي را رد نمیدکتر سروش دباغ از جمله فیلسوفان اخالقی است که عالوه بر اینکه فضیلت
قه تدریس حصیل کرده است و ساباست. او در انگلستان در رشته فلسفه اخالق ت» محور گراي قاعدهاخالق فایده«اجتماع و سیاست، قائل به 

یاست اي که او در عالم ساین مقوله فلسفی را در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران نیز دارد، با او همصحبت شدیم تا در مورد نگرش اخالقی
و تعامالت جهانی  لالملتوان به روابط بینگرایی اخالقی چگونه میشمارد، گپ و گفتی داشته باشیم و ببینیم تا از موضع فایدهموجه می
  .نگریست

 
فلسفه «سروش دباغ هم اکنون در تورنتو کانادا اقامت دارد او قصد دارد در روزهاي آتی با همکاري بنیاد سهروردي تورنتو دوره آموزشی 



٢ 
 

فلسفه «ی کتاب و بتازگاست » اخالقیات«و » فلسفه ویتگنشتاین«را برگزار کند. اما اکنون در حال نهایی کردن دو کتاب درباره » اخالق مدرن
  .او در ایران توسط انتشارات صراط روانه بازار شده است» الجوردي سپهري

 
و نظرها  خواند و از انتشار نقدوگو فرا میهاي مطرح شده دراین گفتصاحبنظران و اندیشمندان فلسفه اخالق را به ارزیابی دیدگاه» ایران«

  .در این عرصه استقبال خواهد کرد
  
 
 
کید قرار را مورد تأ» نگر قاعده محوراخالق فایده«، هایتان در حوزه فلسفه اخالقها و مقالهي دباغ، شما در کتابقاآ

  اساسی این قرائت اخالقی کدامند؟ هاي اخالقیهاي ارزشی و مسئولیتدهید. ویژگیمی
گرایی در اخالق سوق داده است؛ روایتی از فایده» ی قاعده محورگرایفایده«الت چند سال اخیر، مرا به برگرفتن و اختیار کردن رویکرد تأم

مینه شدن درد و رنج و شدن فایده، ک اند؛ قرائتی که متضمن بیشینه(فیلسوف معاصر انگلیسی) عرضه کرده» بِرَد هوکر«که فیلسوفانی مانند 
  .ناسدشهاي مختلف زندگی را به رسمیت میپاسداشت حقوق بشر است و در عین حال سبک

 
سی کارایی در امور سیا» گرااخالق فضیلت«کنید که خود، به صراحت عنوان می» فضیلت و سیاست«شما در مقاله 

  ندارد. استدالل شما براي این موضعگیري چیست؟
که » وسطهاي متانسان«گرایانه با در حوزه سیاست از این قرار است که اخالق فایده» گرااخالق فضیلت«استدالل من در باب عدم کارایی 

آدمیان «اند و نه آدمیان شرور، بلکه عالم مملو از اند، ربط و نسبت بیشتري دارد. جهان و جوامع را نه قدیسان پر کردهعموم جوامع را پر کرده
ل به فکر منفعت و گیرند، در عین حاورزند و یا خشم میزند و هم هر از گاهی حسد میاست که هم اعمال نیک از آنها سر می» متوسطی

اد گرایانه متضمن بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج براي اکثریت افرگرایانه و فایدهسود خویش هم هستند. مادامی که اخالق نتیجه
  .تفاوت جدي دارد (egoism)»خودمحوري«جامعه باشد، روا و برگرفتنی است. این موضع با 

 
ا درباره بینید؟ به طور مشخص نظر شماخالقی را در همه امور بشري مناسب و بحق می گراییآیا اتخاذ رویکرد فایده

  چیست؟» گرااخالق فضیلت«
گرا فایده نهد. این امر با آنچه درباره اخالقبر شکوفایی و رشد شخصیت اخالقیِ کنشگر اخالقی، انگشت تأکید می» گرااخالق فضیلت«

نانکه چ» سیاست«و » اجتماع«مدد گرفت، اما در حوزه » گرااخالق فضیلت«توان از می» اخالق فردي«توضیح دادم، متفاوت است. در حوزه 
» انهگرایفایده«باید مالحظات  		ام،آورده 		»اخالقی، امر متعالی امر« و  		»در باب روشنفکري دینی و اخالق«در جستارهاي چندي در دو اثر 

  .را لحاظ کنیم
ران با گیرد و دیگآکند و فرا میهمیشه باید در جامعه پخش شود، نظیر عطري که بوي خوشش همه جا را می» هگرایانفضیلت«هاي آموزه

حون از مش 		المثل مثنوي معنوي موالناشود؛ عطري که نوازشگر روح و ضمیر است. فیشان خوش میگیرند و اوقاتاستشمام آن، جان می
وفاییِ دارد و در جهت خودشک» صبغه فردي«است، در عین حال باید دانست که این حظ و بهره گرایانه هاي سلوکی و معنويِ فضیلتآموزه

حاظ ل» گرایی قاعده محورفایده«وردم، باید اخالق اخالقی و تحقق آرامش و طمأنینه درونی و باطنی است. اما در عرصه عمومی چنانکه آ
  .و به کار بسته شود



٣ 
 

  
در امر سیاسی و اجتماعی تأکید گذاشتید، آیا این نگرش اخالقی را در روابط  گراشما به کارآمدي اخالق فایده

  دانید؟الملل و معادالت جهانی نیز کارآمد میبین
ند ساله ها در یک فرآیند نفسگیر چالمللی ایران و برداشته شدن تحریمدرباره معادالت جهانی و همچنین تحوالتی که در حوزه روابط بین

 .سخن گفت» گرایی اخالقینتیجه«توان از منظر دستاوردهاي مهم دولت حسن روحانی است، می که انصافاً از

گفت می Utilitarianism کردم، استاد اخالق ما در مبحثبه خاطر دارم روزگاري که در رشته فلسفه اخالق در انگلستان تحصیل می
گرایانه است. عموم کشورها در دوران جدید یعنی دوران هاي فایدهاسب با آموزهالملل کامالً در تالئم و تندر روابط بین» منفعت ملی«مفهوم 

تأکید  المثل همانطور که ایران بدرستی بر منافع ملی خودکنند. فیخود را مبتنی بر همین مالحظات تنظیم می» منافع ملی«ملت،  -پسا دولت
  .کنندکند، دیگر کشورها نیز چنین میمی

نِ شوم، بر این باورم که در حوزه سیاست، برگرفت» گرایی اخالقیفایده«بدون اینکه بخواهم وارد دقایق و ظرایف اقسام بنابر آنچه آمد، 
 است، براي تبیین و داوري در باب مناسبات و روابط سیاسی رهگشا و» گرایی اخالقیفایده« که از اقسام » گرایی قاعده محورفایده« مکتب 

  .اي در ارزیابی آنها همت گماردبنديچنین صورت توان باموجه است و می
 

هاي انسانی درزمینه پناهجویان در اروپا هستیم. در عین حال یکی از نقدهاي بسیار امروزه شاهد یکی از بحران
اي است که محورانههاي خودها و رویکردشود بحث استنباطگرایی اخالقی میگرایی و نتیجهاي که به فایدهجدي

کنید ن است از آن بروز کند. در بحران پناهجویان، هر کشوري به دنبال تأمین منافع ملی خود است. فکر نمیممک
غفول شود؟ چه چیزي در اینجا مالمللی میاتخاذ چنین رویکردي منجر به نوعی خودمحوري سیاسی در عرصه بین

  ل بحران پناهجویان برسد؟الملل نتوانسته به یک نظر جمعی مناسب براي حمانده که جامعه بین
ها و است، یعنی مباحث مربوط به حقوق اقلیت» هاي حقوق بشريآموزه«در این زمینه باید توجه داشت که این مسأله بیشتر متناسب با 

  .ستا که متضمنِ پاسداشت کرامت انسانی است، متناسب و متالئم» گرایی قاعده محورفایده«هاي آسیب دیده که با روایتی از گروه
 »پناه دادن به این آوارگان چه نسبتی با منافع ملی ما دارد؟«شود از این قرار است: سؤالی که توسط دولتمردان و مردم هر کشوري طرح می

 ها درالمللی ملحق شده و حقوق بشر مبتنی بر پاسداشت حقوق اقلیتهاي بیندر عین حال، به دلیل اینکه کشورهاي اروپایی به کنوانسیون
  .گیرندکنند و احیاناً به برخی از سیاستمداران خرده میها لحاظ شده است، فعاالن حقوق بشر از این منظر امور را دنبال میاین کنوانسیون

ان چنین توها طرح شده، میام. در عین حال، براساس آنچه که در رسانهالملل نیستم و در این عرصه کار نکردهمن متخصص سیاست بین
ت که در حال حاضر، مسأله پناهجویان جدي است. خوشبختانه اخیراً اتفاقات نیکویی (بویژه براي پناهجویان سوري) رخ داده است انگاش

اند. اما پناه دادن پناهجویان در برخی از کشورهاي اروپایی، بعضاً و گروهی از آنان در برخی از کشورهاي اروپایی و کانادا سکنی گزیده
  .اد مردم نیز قرار گرفته استمورد طعن و انتق

، اي شخصی و فردي دارد. بنابراینکه صبغه» اگوئیزم«و » خودمحوري«است، برخالف » سطح کالن«و در » عرصه جامعه«بحث ما اکنون در 
باشد، خلط نکنیم. اگر شخصی در پی نفع شخصی خود  (Utilitarianism) گراییو فایده (Egoism) محوريدر این میان، بین خود

  .قطع نظر و بدون لحاظ کردن منافع دیگران، این امر سویه خودمحورانه دارد
ها در پی تبیین این امر است که انسان ( Psychological Egoism) «خودمحوري روانشناختی«اند، چنانکه فیلسوفان اخالق آورده 

ین سخن، اند، ان منفعت و لذت و کمینه کردن درد و رنج شخصیها در پی بیشینه کردکنند. از این منظر، عموم انسانچگونه زندگی می



٤ 
 

  ( Ethical Egoism )»خودمحوري اخالقی«و روا بودن چنین موضعی که از آن به » بایسته«توصیفی دارد. در عین حال،  -سویه تجربی
  .شود، قویاً محل تردید استتعبیر می

 
ظر ستانسیل دارید، با توجه به اصول فکري این نگرش فلسفی، از نرویکردهاي وجودي و اگزی دانیم که شما دغدغهمی

   الملل در قبال پناهجویان، کرامت انسانی و کرامت اخالقی را زیرپا نگذاشته است؟شما آیا سیاست بین
ردن و در تنی بر لحاظ کهاي اخالقیِ مبهاي اگزیستانسیال مربوط باشد، از آموزهها، بیش از اینکه به دغدغهبحث پاسداشت حقوق اقلیت
هاي اگزیستانسیل بیشتر معطوف به مقوالتی نظیر تنهایی، معناي گیرد. دغدغهنشأت می (human dignity)نظر آوردن کرامت ذاتی انسان

  .زندگی ، مرگ و دلهره وجودي است که در جاي خود بسیار نیکو است
 

اید که یح دادهو توض پرداخته» اخالق فمنیستی«بیین ، به ت»درس گفتارهایی در فلسفه اخالق«شما در فصلی از 
گرایی تفکیک کرد و بازشناخت. آیا فایده» محور -مراقبت«را از اخالق زنانه » محور-عدالت«توان اخالق مردانه می

  اخالقی به مسائل اخالقی نگاهی جنسیتی دارد؟
ي با جنسیت ندارد و تفاوتی میان زنان و مردان قائل نیست. در حوزه اخالق مربوط است، این مکتب کار» گرایی اخالقیفایده«تا آنجا که به 

گرایی، بیشینه شدن فایده و کمینه است. در فایده» اخالق مراقبت«یا  Ethics  of Care  اي که مبتنی بر جنسیت است،هنجاري، نظریه
جنسیت و مذهب، ملیت و نژاد، مزیت و موهبتی براي کسی  هایی چونمحوریت دارد و مؤلفه» اکثریت شهروندان«شدنِ درد و رنج براي 

  .کندایجاد نمی
 

نند یا مثالً در زهایی نظیر اختالس میگرایانه دست به بزهکاريدر اجتماع هستند کسانی که با توجیهات فایده
ت به چنین ه محور نسبگراي قاعدکنند. پاسخ اخالق فایدههاي دروغ استفاده میهاي سیاسی از شعارها و وعدهرقابت

  هایی چیست؟مصادره به مطلوب
 که در مجموع متضمن افزایش درد و رنج اکثریت اند چراهایی غیر اخالقیگرایانه، اختالس و فریبکاري، کنشهاي فایدهمطابق با آموزه

ب از آثار و نتایج آنها، کاري غیراخالقی مرتکشوند؛ اگر کسی صرفاً در پی برآورده کردن اهداف و امیال خود باشد، قطع نظر می شهروندان
 برخالف» خودمحوري اخالقی«گرایانه. چنانکه پیشتر آوردم، دارد و نه فایده (egoistic) شده است و در واقع نگرش او، سویه خودمحورانه

  . گرایانه، غیر موجه است و فرو نهادنیانواع نظریات فایده
 
 


