
 

 در ستايش سيجويك؛ فيلسوفي براي تمام فصول

 حسین دباغ

 

ریجی قرن نوزدهمی و فيلسوف اخالق كمب روحانی، اقتصاد داننري سيجویك، زادروز تولد هِ 1838 میسی و یکم ماه 

 Methods) روشهاي اخالقدگرگون كردن اخالق مدرن به حدي است كه كتاب دورانساز او یعنی است. سهم او در 

of Ethics ) از یکی پارفيت، تحليلی می دانند. به عنوان نمونه دركسنت را برخی بهترین و مهمترین كتاب اخالق 

 On What) ه آنچه مهم استدربار وردي، در مقدمه كتاب اثرگذار خود یعنیكسفاخالق آ جسته ترین فيلسوفانبر

Matters) سبب "حال درباره اخالق نوشته شده استبهترین كتابی است كه تا به "، آورده است كه كتاب سيجویك .

مدعيات مقادیر  بيشترین" كتاب سيجویك در قياس با سایر كتاب هاي كالسيك اخالق، اووفق راي  آنجاست كه

، (Reasons and Persons) دالیل و اشخاصهمچنين وي در كتاب  .(xxxiii) را داراست "صادق و مهم

ندارد و لذت  را (Ultimate Value، ارزش غایی )(Pleasure) و فایده همراه با سيجویك ادعا می كند كه لذت

 (. 502) را درك كرده اند "تنها نيمی از حقيقت" (Hedonists) گرایان

بهترین رساله اي است كه  اخالق روشهايسی. دي. براد، جانشين سيجویك در كمبریج، نيز بر این باور بود كه كتاب 

راولز، فيلسوف اخالق و سياست هارواردي، سيجویك را بر  (.143تا آن زمان در آثار كالسيك فلسفی نوشته شده بود )

اولين كار آكادميك حقيقی در نظریه اخالقی، مدرن هم به "كه كتاب سيجویك 1و به اعتراف می گفت صدر می نهاد

دانشگاه  اخالق كاربرديِ  همچنين پيتر سينگر، فيلسوف برجستهاست.  "جهت متد و هم به جهت روح ]حاكم بر آن[

و حياتی براي  مكتاب او را منبع عظيو  داندزه تاریخ فلسفه اخالق می پرینستون، قدر و منزلت سيجویك را به اندا

 . به شمار می آورد استدالالت اخالقی

سيجویك  كسی چون دانشجویان فلسفه اخالق، چون من، بيش از آنکه بتوانند بيان كنند مرهون خدمات و حسنات

 اما زبان نيست. ادبيات فلسفه اخالق فارسی فلسفه جویان هستند. غفلت از شان او در فلسفه اخالق جدید شایسته

                                                           
1 Rawls, J., 1980, “Kantian Constructivism in Moral Theory”, Journal of Philosophy, 77. 
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و  متاسفانه چندان بدین امر نائل نيامده است. به همين جهت نوشتاري كوتاه در یادبود وي شاید اداي دینی به نقش

 شان او باشد.

بحث از تئوري هنجاري فایده  نخست  نمود:سيجویك برجسته  فلسفه اخالق را می توان در نظام ایده سهبه اختصار 

گرایی قاعده محور است. دوم بحث از شهودگرایی در معرفت شناسی اخالق كه مدافعان بسياري در اخالق معاصر پيدا 

در روانشناسی اخالق  (Dualism of Practical Reason) دوگانه عملی عقالنيتو در آخر بحث از كرده است 

 یده ها نکاتی را اشاره خواهم كرد.این ا. در زیر به ترتيب درباره است

وي بر  .كندگرایی دفاع می اخالقی و باالخص فایده  سيجویك آشکارا از نتيجه گرایی فایده گرایی قاعده محور؛ یکم.

یك اصل بدون تبعيض و سوء  "بيشينه كردن لذت و كمينه كردن رنج"این باور بود كه اصل اساسی فایده گرایی یعنی 

بر صحت این  (Point of View of the Universe) "بينچشمانی جهان "گيري است و قائل بود می توان با 

می شود وقتی طنين كانتی سخنان سيجویك را  هم در جاي خود معنادار تر بيناصل مهر رسميت زد. چشمان جهان 

بدین معنا كه اصل اساسی پيامدگرایان می تواند به شکل قاعده درآید و بر همگان بدون تبعيض  .بياوریمپيش چشم 

 The) "از ناكجا نگاه"يز به اقتفاي سيجویك تعبير ن نيویورك دانشگاه تامس نيگل، فيلسوف اخالق زنده صدق كند.

View From Nowhere) .یعنی اصل اخالقی ما باید از جایی آغاز به كار  را بر می گزیند و از آن دفاع می كند

 ندارد. پيشينی كند كه ناكجاآباد است و سوءگيري

 برد هوكر، فيلسوف اخالق دانشگاه ردینگ، نيز كه سهمی عظيم در احياي تئوري فایده گرایی قاعده محور دارد خود را

 Ideal Code, Real) آل؛ جهان رئالاصل ایده می داند. وي در كتاب تحسين شده خود،  سيجویكميراثبر 

World،) درك سيجویك در گرو  و تاكيد می كند می داند فایده گرایی قاعده محور سيجویك را سلسله جنبان تئوري

 كانت است. "امر مطلق"فهم 

واضح )و نه همه( گزاره هاي اخالقی چندان بدیهی و از  جویك بر این باور بود كه برخیشهودگرایی اخالقی؛ سي دوم.

می ناميد. به  (Intuition) هستند كه می توان بی واسطه آنها را درك و فهم كرد. این درك بی واسطه را او شهود

عنوان نمونه این اصل پيامدگرایی كه باید لذت را براي همگان به حداكثر رساند و درد و رنج را به حداقل، وفق راي او 

بيل شهودهاي اخالقی را كه همگان می توانند از فرط بداهت درك كنند، می توان شهوداً به چنگ آورد. وي حتی این ق

نسبيت پيتر سينگر بر این باور است كه تنها این قبيل شهود است كه از تيررس  شهودهاي عقالنی می ناميد.



جهت معرفتی ی به دور است و می تواند جان سالم بدر آورد. بدین معنا كه تنها شهودهاي عقالنی اند كه به ختروانشنا

 موجه اند و در معرفت شناسی اخالق به كار می آیند.

خودمحوري سخن می گویيم می توان از دو حيث بدان بپردازیم: خودمحوري  وقتی درباره عقالنيت دوگانه؛ سوم.

نزد سيجویك آنچه  .(Rational Egoism) و خودمحوري عقالنی (Psychological Egoism) روان شناختی

را در حساب نمی آورد و در  "دیگري"به جهت اخالقی مذموم و مطرود است، خودمحوري روان شناختی است. چرا كه 

محوري عقالنی می تواند قابل دفاع باشد. یعنی در جایی كه براي مثال ست. اما به باور وي خودیك كالم منصفانه ني

حکم می كند كه فرزند خود را اول باید نجات گانه اي در حال غرق شدن اند، عقل بيو فرزند فرد  یا بستگان ما فرزند ما

سبب می شود تضاد و تعارضی در نظام اخالقی  اما این دوگانگی اولی است. آنهاوابستگی به  طبيعتاً  داد چرا كه

آید و كثرت گرا  ( به در میMonismسيجویك پدید آید. بدین معنا كه تئوري اخالقی او از شکل وحدت انگاري )

(Pluralist.می شود و این با آنچه او در پی آن بود نمی خواند ) 

ميانه عمر تا به آخر دستخوش تغيير شد و با آنچه می توان از آن  ازسيجویك  مسيحی-دینیمنقول است كه باورهاي 

 را به ميان آورده از كليسا شدنشدر جایی دليل جدا وي كليساي مسيحيت یاد كرد، فاصله گرفت.  سنتیبه عنوان نگاه 

او را متمایل  حتی برخی ."تو ایمان داريكافرم من گر از این شيوه " است كه: داد برآورده مسيحی خطاب به فقهاي و

 و از عالیق پنهان او به  جنس موافق خبر داده اند. به همجنس خواهی دانسته اند

پایان  سالۀ جنگ با ریاكاري 62 عمرهجرت كرد و به  "عالم دیگر"بر اثر سرطان به  1900آگوست  28در  سيجویك

 كند. ترپرور انگلستان را بارور فيلسوفبه خاك سپرده شد تا خاك در شهر اسکس انگلستان  داد. وي
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