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  ا کرديرا در فلسفه اخالق اح يخاص يها نگر حوزهيس
  

  ١٣٩٠ماه وريشهر ،١٢شماره  ،يهفته نامه صبح آزاد :منبع
  
بطور . دارد انه در حوزه اخالقيگرا فائده ييدگاه هايداست که  يستيلسوفان اخالق زين فياز مهمتر يکي نگريستر يپ

  .ديکن يوف فائده گرا معرفسليک فينگر را به عنوان يخالصه س
در حوزه ز دارد بخصوص ين يفات مهميتالت کرده و يرا اد ديدر فلسفه اخالق جد يار مهميبس ينگر کتاب هايس

درباره هگل و مارکس هم دو اثر جداگانه نوشته که هر دو به . داشته است يفات موثريوانات تالياخالق و حقوق ح
 يفقر هم تامالت مسالهو  يزه عدالت اجتماعدر حو ،آن عالوه بر. ترجمه شده است يفارسفوالدوند به  يقلم آقا

ان بنام در وفلسياز ف نگريس .کرده است مشغوله به خود يشتر از بقير، ذهن او را بيان اخين مساله در ساليکرده که ا
  .است ييد به فائده گراتقاست که مع يحوزه اخالق کاربرد

  
  است؟ يچه موارد شامل يو يفکر يها ولفهن ميتر شاخص. استمانور داده  يچه مسائل يرو بر شتريب نگريس
که عرض کردم هم، همانطور  يدر عرصه عدالت اجتماع. انجام داده است يمهم يوانات کارهايباب حقوق ح در

خاص و  يصاحب آرا وا کرده ياح از حوزه ها را يبرخاست که  يلسوفانيدر زمره فنگر يس. کار کرده استخوب 
 يکاربرد يها شتر به حوزهيبنگر يس .است نکرده يخاص کار يالق و اخالق هنجاراست اما در حوزه فرااخ يه اژيو

لسفان اخالق معاصر است يف نيبزرگتراز  يکي يدنسجاناتان . شتر سخنم روشن بشوديزنم تا ب يمثال م. پرداخته است
ل يفا( ..... اما  نوشته است يمقاالت متعدد ياخالق ييگرا خاصدرباره . لسوف اخالقيشناس است هم ف هم معرفت

نجا رو يد اگر ممکن هست اينگر ارتباط داديرا چگونه به س يدانم دنس ينمست يمبهم نقه يبه مدت دو دق يصوت
   )ديکن يليتکم

  
ن اقتصاد واحد، جامعه يبا عناو ياخالق جهان يها  مولفهکه درباره  ددار "ک جهاني"با عنوان  ينگر کتابيتر سيپ

لت يان و فضيگرا ن فائدهيب يست؟ چه تفاوتيچ يمراد از اخالق جهان ،کند يصحبت م.. ..واحد، اتمسفر واحد و 
  است؟ يان در خصوص اخالق جهانيگرا
 باشد  universal ethicاگر معادل  ياما راجع به اخالق جهان .نخوانده ام ،دييگو يکه مرا  ين کتابيامن 

 ياخالق جهان. ميگو يبه آن سخن م راجعفهمم و  يم يخاص يمعنا يريپذ يشمول جهانمن از  .شود حرف زد يم
 ياخالق  جهان. زمان و مکان هستند دربندات يح دهد که اخالقيکند توض يم ياست که سع يدر تقابل با نوع بودن
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گر يبه فرهنگ د يز فرهنگو ا ياقيبه س ياقياز ساخالق  بلکه ستينروا  جهان ،ن شدهييش تعياخالق از پ ديگو يم
 يهستند و به کار بستن آنها امر ييهمه جا ياخالق اصولکند که  يد مين تاکيبر ا يريجهانشمول پذ .ندک ير مييتغ
البته . رفته استين معنا را پذيهمهم نگر يدانم س ينمالبته . دارد يکانت يشه هايه در اندشين بحث ريا. سته استيبا
گران چنان رفتار کن که با تو يم با ديوگ يمن م است اگر يفرمال و صور يلي، خياخالق جهاناصل  م کهيد بگويبا

 يمم يتنظ يقالب کيدر را  ن معنا که محتوايک صورت است بدين يست اين ييچ محتواين متضمن هيرفتار کنند، ا
  .م کننده باشديتنظ ،وين اصل رگوالتيمتناسب با اد يبابد است   يک اصل اخالقياگر دروغ نگفتن به مثابه . کند

  
د و به اخالق ياخالق کار کرد يکه رو يبه عنوان کس کند يم ديتاک يسبت اخالق و فقر جهاننگر به نيس
م، يکن کن شهينکه اخالق را ريا يد برايگو ينگر ميست؟ سينسبت اخالق با فقر چد، ييبگود ياعتقاد دار ييامدگرايپ
  . داند يم ياخالق يبرا فقر  از عوامل يکياو م يرفتار کن يد اخالقيبا

 ينه شدن فائده را برايشيفائده گرا باشد و ب يکسم ين معنا که فرض کنيستند به اينبه هم ارتباط  يبق و فقر، اخال
م يخواهم بگو يحاال نم. شود يع ثروت متفاوت ميت توزيوضع عدتاقا ن حالت،يدر ا ت افراد جامعه بخواهدياکثر

ست اما يروشن ن يليباره خن يا رمن ذهنم د .است ياخالق يده بيفقر زائا يرد و يگ يفقر را م يجلو ييبه تنهااخالق 
ما  ييدر فائده گرا .دارد يتفاوت فراوان ييگرادبا خو ييراگفائده . درهم دا يه اخالقيسوک ين قصه يکه ا فهمم يم
دفع ضرر ده و شنه شدن فائيناظر به ب يخودمحورم اما يجاد کنيا شتر افراد جامعهيب يشتر برايفائده ب يم برايکوش يم
ن يابه  يو کار اخالق سازک يو اتخاذ  است ييجوامع معاصر خودگرا ياخالق ياياز بال يکي. خود فرد است يبرا
ع عداالنه ثروت کمک کند و يتوز يتواند ما را برا يم ،گام بردارد يينقض خودگراو   يمقام طرد و نفدر که  يمعن
به فاصله گرفتن از  ما راکه  يکه در حوزه اخالق هنجار يالقاخ يها يتئورهمه . دارد يث صبغه  اخالقين حياز ا

ع عادالنه يتوز يبراشود  يم يکنم با کار اخالق يفکر م. توانند ما را کمک کنند يمدهند،  يسوق م ييخودگرا
  .ثروت گام برداشت

  
  شتر موثرتر است؟يلت گرا بيرسد اخالق فض ينجا، به نظر ميدر ا

از رذائل و  گر سخنينجا ديا ،کند يم ميتنظ فائده را يمناسبات اخالقو است  دهئفا بر يک وقت است اخالق مبتني
کنم با بکار  يتصور م .باشد ييراگ شتر بر اساس فائدهيد بيبا يکنم مناسبات اخالق يمن فکر م .ستين يفضائل شخص
ع عادالنه يوان کرد و توزافرد يد نشود بر فضائل و رذائل تاکيشا. فقر را کم کردتوان  يمهمه  يبستن فائده برا

اخالق  ،لت گرايش اخالق فضيفهمم کم و ب يآنگونه که من م. کرد يرذائل متک يثروت را بر کسب فضائل و نف
است و يسحوزه  يخوب است اما برا يليخ ،که در جامعه پخش باشد يميانه است و به مثابه عطر و شمينخبه گرا
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و نه متوسط الحال هستند که نه چندان بخشنده اند  يه متشکل از انسان هام مناسبات و روابط در سطح جامعه کيتنظ
بر  يکه مبتن يانه ايراگالبته اخالق فائده . دم کنيرا تنظ يبهتر مناسبات اخالقانه ياخالق فائده گراچندان پست، 

ن يتوان به ا يم تنها مکن يمن فکر نم اماد يد از فضائل استفاده کنيتوان يشما م .، مد نظر استحقوق بشر هم باشد
ن عطر يا .از آن بهره برد يشود به شکل عمل ياست اما نم يامر مبارک يليخ ييلت گرايفض. ه کرديه ها تکيتوص
ک ي، دارد يانا کاهش فقر چه سود اخالقيکه احنين اييح و تبيتوض يکنم برا يفکر ماما مبارک است  يليخ ياخالق
  . موثر باشدتواند  يشر ميانه بيفائده گرا يتئور

  
  .به عدالت پرداخته اند نگريفان فائده گرا هم مثل سولسياز ف ياريگاه عدالت کجاست؟ بسين سخنان، جايل هميدر ذ

همه امور د يو بام يمثبت دار يات اخالقيک خصوصيد ين باشيقائل به ا يعني ديوحدت گرا باش وفائده گرا اگر شما 
ن يا ،انجامد يشنه شدن فائده ميشدن درد و رنج و ب نهيکمکه به  ياخالق م،يدهقرار  فائدهل اخالق يگر را در ذيد

د آن وقت بر عداد يست باشيد و پلورالياما اگر وحدت گرا نباش. تواند به عدالت کمک کند يم يکار اخالق
 کي ومثل براد هوکر و امثال او همدل تر باشم  يد با کسانيمن شا. شود ي، عدالت مطرح ميات اخالقيخصوص
و  ييمکتب فائده گران يب يزه ايک آمينجا يا. گره بزنم ييک فائده گرايبتوانم به را دوست بدارم که  يسميپلورال

نباشد، هم وحدت گرا  ياگر کس البته .همدل ترم راس" اخالق در نظر اول"من با . ديآ يش ميد راس پيويمکتب د
بالفاصله به فائده ست بلکه يک مفهوم مستقل نيعدالت  نچو دهدبتواند فائده گرا باشد که عدالت را در آن جا  يم

 يجاد کنند و سعيا ياتحاد ييو کثرت گرا يين وحدت گرايب کنند يممثل فوکر تالش  يکسان. شود يل ميتحل
  . منطوق کنند يهنجار يها يدارند، بر تئور يرا که غالبا جنس اخالق يميگر مفاهيد ،دهيکنند که عالوه بر مفهوم فا


