كدام تئوري هاي اخالقي مي توانند به سياست سواري دهند؟
نويسنده :حسين دباغ

 -1اينكه كدام يك از تئوري هاي هنجاري اخالقي براي سياست مناسب است ،سوالي است كه ذهن عموم فيلسوفان اخالق و سياست را به
خود مشغول مي كند .در اين نوشتار كوتاه مي كوشم نگاهي كوتاه به تئوري هاي اخالقي رايج فلسفه اخالق بيندازم و وزن آنها را براي تحمل
بار سياس ت محك بزنم .شخصا بر اين باورم كه تاريخ روشنفكري ايران ،آن گونه كه تجربه مي گويد ،از تئوري قراردادگرايي اخالقي غافل مانده
است.

 -2وظيفه گرايي كثرت گونه (مثل اخالق ديويد راس يا تامس نيگل) مي تواند نظريه يي مناسب براي سياست باشد .اين تئوري بيان مي كند
كه اوالاصول اخالقي گوناگون بديهي اي وجود دارند و ثانيا ما مي توانيم نسبت به آنها به نحو شهودي معرفت كسب كنيم .البته در اين ترديدي
نيست كه ميزان معقوليت اين تئوري بسته به اصول هاي اخالقي متكثري است كه فيلسوفان اين نظريه طرح مي كنند .به نظر مي آيد هر
ليستي از اين اصول دست كم بايد اوالنسبت به «احترام به خودآييني آدميان» حساس باشد :ثانيا تالش كند عدالت توزيعي -اقتصادي و
جزايي را در نظر آورد و آخر اينكه رفاه آدميان را خصوصا شهروندان كشور خود را بهبود بخشد .آنچه جان راولز به عنوان «شهودگرايي» ياد
مي كرد چيزي جز همين وظيفه گرايي كثرت گونه نبود .او در كتاب مشهورش در سال  ،1971نظريه يي درباره عدالت ،پيشنهاد كرد كه :گزينه
هاي پراهميت در فلسفه سياست ،شهودگرايي (وظيفه گرايي كثرت گونه) ،فايده گرايي و نظريه قرارداد اجتماعي است.
عموما من باب انتقاد بيان مي كنند كه كثرت گرايي در اخالق مثل همه چيز گفتن و هيچ چيز نگفتن است .وقتي آدمي با تل و تلمباري از اصول
اخالقي روبه رو مي شود كه قضاوت نهايي در آن قطعي نيست ،مثل اين است كه از ابتدا به او هيچ نداده اند .در پاسخ مي توان امور گوناگوني را
پيش كشيد اما آنچه براي نوشته حاضر كفايت مي كند ،همين بس كه اين نقصان امري مشترك الورود است و تقريبا اكثر تئوري هاي هنجاري
اخالقي به آن متهمند و از آن رنج مي برند.

 -3فايده گرايي اخالقي براي معقول شدن در سياست راه سختي در پيش دارد ،به دو دليل :يكي اينكه «خودآييني» را به مثابه جزو اصلي رفاه
آدميان قرار نمي دهد (گاه فايده بر خودآييني مي چربد) و ديگري اينكه يك تئوري يك سطحي و يك اليه يي است :يعني يك اصل فايده
انگارانه بيشتر ندارد :اين اصل كه در يك موقعيت خاص ،فعلي اخالقي است تا فايده و منفعت را در آن موقعيت بيشينه كند و رنج و درد را
كم ينه .فايده گرايي قاعده محور ،در مقابل ،چنين نيست و چند اليه است .به اين معنا كه در سطح نخست اصل ثابت و مونيستي فايده گرايي را

وضع مي كند و سپس در اليه هاي زيرين ،اصول هاي اخالقي مشتق شده را مثل عدالت ،انصاف ،برابري ،رفاه ،استحقاق و ...مي گنجاند .تفاوت
مهم اينجاست كه براي فايده گرايان قاعده محور در موقعيت خاص اخالقي فعلي اخالقي است كه منفعت را به نحوي بيشينه كند و درد و رنج
را كمينه كه بدل به قاعده شود.
اين مدعاي فايده گرايان به نظر خام مي آيد كه مي گويند هر تصميمي كه دولت مي گيرد بايد محضا بر مبناي حساب و كتاب منفعت هاي
گزينه هاي مختلف باشد .چرا كه اوالچنين شيوه يي بسيار زمان بر و پرهزينه است و در ثاني خطاي محاسبات مي تواند به وفور رخ دهد .ثالثا
آدميان نياز دارند بتوانند حدس بزنند دولت چه كاري را انجام خواهد داد .عموم ما آدميان زماني كسب و كاري را راه مي اندازيم كه بدانيم دولت
براي مثال مغازه ما را از ما نمي گيرد ،يا ماليات عظيمي بدون اطالع بر ما تحميل نمي كند يا جلوي قراردادهاي ما را بي علت نمي گيرد و غيره.
انصاف حكم مي كند ما تضميني منطقي از جانب دولت را نزد خود داشته باشيم ،و ما چنين تضميني را نخواهيم داشت اگر دولت از طريق
محاسبات منافع تصميم گيري كند چرا كه ممكن است در برخي موقعيت ها منفعت بيشتر ايجاب كند دولت مغازه ما را بگيرد و مصادره كند يا
ماليات هنگفت از ما بگيرد يا قوانين كار را به نحو عجيبي تغيير دهد و غيره .تنها اميدي كه مي توان داشت تا رويكرد فايده گرايي به سياست را
معقوليت ببخشيم آنجاست كه منافع ملت را به خدمت بگيريم تا قوانين ،سياست هاي اقتصادي و نوع قراردادها را از پيش ارزيابي كنيم .بعد از
آن است كه هر تصميم جداگانه دولت بايد با آن قوانين ،سياست ها و چارچوب كلي اي كه توسط ارزيابي فايده انگارانه انتخاب شده ،همخواني
داشته باشد و جور درآيد.

 -4قراردادگرايي كه از نام آن مي توان به محتواي آن پي برد ،در فلسفه اخالق و سياست تاكنون در دست كساني چون درك پارفيت ،راولز و
شاگردش تيم اسكنلن بسيار ورز خورده است و البته نقد هاي بسياري را هم به دنبال خود آورده است .به نظر مي آيد در ادبيات فلسفه اخالق
معاصر روشنفكري ايران به نظريه قراردادگرايي اخالقي كم پرداخته شده است .عموم روشنفكران ديار ما با قراردادگرايي هابزي آشنا هستند و از
اين حيث چون موضع هابز را بسيار راديكال مي يابند دست از آن شسته اند .هابز در كتاب مشهور خويش ،لوياتان ،از نظريه قرارداد اجتماعي
دفاع مي كند .وي بر اين باور است كه از اين حيث كه «آدميان گرگ يكديگرند» ،سزاوار دموكراسي نيستند پس ،حكومت (دولت يا پادشاه) بايد
براي آنها تصميم بگيرد و اين مهم از طريق قرارداد اجتماعي انجام مي شود .اين قرارداد اجتماعي ميان دو صنف بسته مي شود :يكي ميان
شهروندان و دولت -حكومت .ديگري ميان خود شهروندان ،چرا كه هابز براي آدميان قائل به وجدان اخالقي نبود اما فراموش نبايد كرد كه در
قرن بيستم جد و جهدهايي بسياري براي احياي قراردادگرايي شده است .براي مثال جان راولز در كتاب نظريه يي درباره عدالت با طرح شيوه
موازنه متامالنه به قراردادگرايي جان دوباره بخشيد .روش موازنه متامالنه عنوان مي كند با اينكه اصول هاي اخالقي بديهي -شهودي اي وجود
دارند :ولي اين اصول در برخورد با باقي اصول مي توانند جرح و تعديل شوند .اين روش مي تواند ما را براي رسيدن به عدالت كمك كند.
اسكنلن پس از راولز در كتاب آنچه ما را مرهون يكديگر مي كند در سال  1981قراردادگرايي را بر حسب داليل و نه «بايد» تعريف مي كند و
آن را به پيش برد .وي بر اين باور است كه اصول هاي اخالقي بايد بر حسب دليل تعريف شوند :به اين معنا كه عمل خطا نزد او يعني عملي كه
توسط اصولي معقول نهي شده است و كسي نتواند با آوردن دليل آن اصول را از پا به درآورد .به تعبير ديگر فعلي خطاست كه توسط اصولي
معقول تجويز شده باشد و اين اصول توسط كساني با دليل از پا به درآيند .اسكنلن بر اين راي است كه اين تقرير از قراردادگرايي مي تواند راه را
براي دموكراسي باز كند ،چرا كه عنصر نقد در آن برجسته است.
اما درك پارفيت در كتاب آنچه اهميت دارد در سال  2011از قراردادگرايي كانتي دم مي زند و قصد ترويج آن را دارد .وي با اينكه قراردادگرايي
نوع اسكنلني را به رسمي ت مي شناسد و مهر صحت بر آن مي زند ،اما تالش مي كند آن را توسعه دهد .به گمان پارفيت اين توسعه از طريق

پيوند قراردادگرايي با مدل كانتي صورت مي پذيرد .به اين معنا كه اصول هاي اخالقي معقول بايد بتوانند جهانشمول شوند و به صورت قاعده
درآيند .اين قراردادگرايي كانتي در نظر پارفيت مي توانند براي ما عدالت و آزادي به ارمغان بياورد.
برخي از فيلسوفان ديگر نيز يافت مي شوند :مثل الن توماس (شاگرد برنارد ويليامز) در كتاب ارزش و زمينه در سال  :2006كه به جاي تعبير
قراردادگرايي از چيزي به عنوان زمينه گرايي در سياست دم مي زنند و آن را موجه مي انگارند .زمينه گرايي به اين معناست كه اوالمي توان از
اصول گوناگون و پايه يي اخالق نام برد اما اين اصول در سياق هاي متفاوت اخالقي ،رنگ هاي متفاوتي به خود مي گيرند .كم و بيش
قراردادگرايي و زمينه گرايي را مي توان شبيه به هم دانست با اين تفاوت كه قراردادگرايي نظريه يي در اخالق هنجاري است ولي زمينه گرايي
بحثي در فرااخالق است و در ذيل مبحث معرفت شناسي اخالقي جا مي گيرد.

 -5ديگر تئوري اخالق هنجاري را مي توان تئوري فضيلت گرايي دانست .فضيلت گرايي به سختي مي تواند بار فلسفه سياست را بر دوش كشد.
فضيلت گرايان بر اين باورند كه در اخالق ،عمل و كنش اخالقي آنقدر از اهميت برخوردار نيست كه شخصيت اخالقي فرد با فضيلت .از اين رو
مي توان گفت برجسته كردن عنصر «شخصيت اخالقي» براي سياست دردي را دوا كه نمي كند هيچ ،دردي هم بر آن مي افزايد .چرا كه
يافتن شخ صيت مناسب براي سياست خود معضل مهم تر و ديگري است كه به سادگي رفع شدني نيست .از كساني كه در دفاع از فضيلت گرايي
در سياست برآمده اند ،روزاليند هرستهوس (شاگرد فيليپيا فوت) است .وي در اين باب مقاله هايي نوشته است ،ولي از جانب فيلسوفان ديگر مورد
عنايت قرار نگرف ته است .در كل مي توان گفت فيلسوفان فضيلت گرا سخنان كمي در باب سياست دارند و خود را دخيل در اين امر نمي كنند و
اين عرصه را به باقي تئوري هاي اخالقي وا مي گذارند.

 -6اين نوشته كوتاه اگر دو كار كرده باشد ،قرين توفيق بوده است :يكي آن كه نشان دهد پيامدگرايي به تنهايي نمي تواند بار سنگين سياست را
بر دوش كشد چرا كه پيامدگرايي براي كامياب شدن محتاج ازدواج با تئوري هاي اخالقي ديگر مثل قراردادگرايي يا وظيفه گرايي است .دوم
آنكه اين نوشتار توضيح مي دهد وظيفه گرايي كثرت گونه (شهودگرايي راولزي) و قراردادگرايي اسكنلني دليل محور ،دو بديل نيكو براي سياست
ورزي اند .نگارنده بر اين باور است با وجود اختالفاتي كه در ظاهر اين دو تئوري يافت مي شود (يكي پلوراليست و ديگري مونيست) ،هر دو مي
توانند به مهرباني كنار يكديگر هم خانواده شوند .چرا كه هر دو به نحوي از انحا در معرفت شناسي خود نوعي زمينه گرايي را ترويج مي كنند.
پارفيت در كتاب وزين خويش مي كوشد تركيبي از وظيفه گرايي كانتي ،قراردادگرايي اسكنلني و پيامدگرايي قاعده محور را به دست دهد.
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