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مناظرة  بین پیتر سینگر و اندی بنیستر۱  
برگردان: زهیر باقری نوع پرست          

مجری:پیتر،توخداناباوری.آیاایندیدگاهراازسنینپاییناتخاذکردهای؟
شکهایی نوجوانیام اوایل شاید نبودهام. دیندار واقعاً هیچگاه کنم گمان سینگر:
داشتموخودمراندانمگرایاچیزیشبیهبهآنمیدانستم.نمیتوانمطلقاًامکانوجود
خدارانفیکردولیوجودخداوندراچنانغیرمحتملمیدانمکهخودمراخداناباور

تلقیمیکنم.
مجری:آیاتابهحالبااستداللیمواجهشدهایکهتورابهبازاندیشیوادارد؟یاآیاتا

بهحالآرزوداشتهایکهخداوندیوجودداشتهباشد؟
سینگر:همیشهمیتوانآرزوداشتخداییوجودداشتهباشد،مادامیکهخداوندی
۱. این مناظره روی کانال یوتیوب Unbelievable به تاریخ دوم نوامبر 20۱8منتشر شده است. در نظر داشته باشید که پیتر سینگر 
یکی از چندین رویکرد خداناباورانه  به اخالق را نمایندگی می کند چنانکه اندی بنیستر هم یکی از چندین رویکرد خداباورانه به اخالقی 

را نمایندگی می کند. بنابراین، دیدگاه هیچ یک از این دو را نباید مساوی با رویکرد خداباورانه یا خداناباورانه به اخالق در نظر گرفت.

آیا وجود خداوند برای وجود خوبی و 
اخالق ضروری است؟
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وجودداشتهباشدکهبهترازخداییباشدکهبرخیمیگوینداینجهانراآفریدهاست.
فکرنمیکنمواقعاًدلمبخواهدخداییکهاینجهانراآفریدهوجودداشتهباشد.ولی
اگرخداییوجودداشتکهمراقباوضاعبودومانعرنجکشیدنموجوداتبیگناه
میشد،رنجیکهویژگیبارزاینجهاناست،خیلیعالیمیشد.ولیاینآرزومثل

ایناستکهآرزوکنیددرحوضخانهتانپریدریاییداشتهباشید.
مجری:ازنظرتو،شکلزندگیکردنتواخالقیکهبرگزیدهایبراینمبناستکهاین

تنهازندگیایاستکهداریم؟
سینگر:بله،درستاست.

خیلی چهرة بحثها از برخی در و داری زیادی شهرت تو زمینه این در مجری:
علیه گاهی میکنند ترویج را معلوالن حقوق که افرادی مثاًل شدهای. جنجالیای
مواضعتموضعگیریکردهاند.چهچیزیدرسخنانتموجبشکلگیریاینواکنشها

میشود؟
باید میپرسید، معلوالن حقوق مدافعان واکنش دربارة خاص طور به اگر سینگر:
بگویمفقطبهاینخاطراستکهمنسخنانیرابهزبانمیآورمکهدیگرانهمبه
آنباوردارندوبهآنعملمیکنند.کاماًلمتداولاستکهافرادپیشازبچهدارشدن
آزمایشهاییانجامدهندتاببینندکهجنینآنهابامعلولیتبهدنیاخواهدآمدیانه،
ودربیشتراینموارداگرآنمعلولیتسندرمدانباشدچیزیحدود۸۵درصدزنان
تصمیممیگیرندکورتاژکنند.فکرمیکنماینتصمیمقابلدفاعیاستچراکهداشتن
کودکیبدونسندرمدانبهداشتنکودکیباسندرمدانارجحاست.ولیازآنجاکه
مناینسخنرابیپردهبازمیگویم،درحالیکهبقیهاینکاررادرخلوتکلینیک
پزشکیخودانجاممیدهند،اعتراضاتافرادیکهفکرمیکنندزندگیبامعلولیتهم
نبایدچنانکهآنهامیگویندعلیهمعلوالن و بهخوبیزندگیبدونمعلولیتاست
تبعیضقایلشدسرمنخرابمیشوند.ولیمشخصاًچنانکهگفتماغلبافرادبین
ایندونوعاززندگیتمایزقایلمیشوندوزندگیبدونمعلولیترابرترمیشمارندو

ایننوعازتمایزقایلشدنموجهاست.
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مجری:درموردچنینمواضعیچگونهبهایننتیجهمیرسیکهبهتراستکودک
بهکار نتایج این به برایرسیدن باشیم.اصولاخالقیایکه دچارمعلولیتنداشته

میگیریچیست؟
سینگر:سادهترینشاناینمورداستکهاگرکودکیبامعلولیتبهدنیابیایدرنجبسیار
زیادیرامتحملخواهدشد.دربارةاینموردبایدبگویمکهسندرمدانمثالخوبی
انتخابکردمکهمعلولیتمتداولیاستو بهایندلیل نیست،سندرمدانراصرفاً
افرادزیادیدرهنگامبارداریجنینیراکهقراراستبااینسندرمبهدنیابیایدسقط
از بایدتالشکنیم ما فایدهگراییاست.یعنی قایلم بهآن میکنند.اخالقیکهمن
میزانرنجدرجهانبکاهیم،بایدتندرستیوشادمانیراافزایشدهیم.وقتیکودکانی
داریمکهبهدنیاآمدنآنهاباعثمیشودرنجبسیاریبکشندیاشرایطبرایوالدین
آنهابسیاردشوارمیشود،بهخصوصدرجوامعیکهحمایتخوبیدراینزمینهارائه
نمیشود،بهنظرمانتخابمعقولیاستکهبگوییمترجیحماایناستکهکودکیبدون

اینمعلولیتداشتهباشیم.
میشوی قایل بزرگسال انسان و کودک بین که تفاوتی به را ما نکته این مجری:
میرساند.بزرگساالنگزینههایزیادیدارندوترجیحاتیدارندو...تومفهوم»شخص

بودن«رابرایاطالقارزشهاوحقوقپررنگکردهای.دراینبارهتوضیحبده.
بگوییم اگر است نادرست ولی توضیحدهم، باره این در سینگر:خوشحالمیشوم
به اشاره برای »شخص« از من است. مهم من اخالقی نگرش در بودن« »شخص
موجوداتیاستفادهمیکنمکهفهمیازآیندةخودوترجیحاتیبرایآندارند.واین
واقعاًآنچیزیاستکهفکرمیکنممهماستوزمینهایبرایتصمیمگیریهاییاست
کهدرسؤالقبلیگفتهشد.مشخصاستدرمواردیکهشخصیمیتواندتصمیم
بگیرد،تفاوتبیناینکهآنشخصمیخواهدبهزندگیخودادامهبدهدیانهمشخص
است،درشرایطبخصوصیهمبایدبهاینتصمیماحترامبگذاریم.شرایطیداریمکه
اشخاصتوانچنینتصمیمگیریایندارند،چراکهنسبتبهخوددرحکمموجودی

مستقلکهدرلحظةحالزندگیمیکندوآیندهایپیشروداردآگاهیندارد.
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مجری:ازاینمنظر،موضعتایننیستکههرانسانیارزشیذاتیدارد،بلکهارزش
متعلقبههرفردیاستکهعقلداشتهباشد،ترجیحاتیداشتهباشدو...

از دیگری بعد است، کافی زندگی از بردن لذت و رنجکشیدن توان سینگر:صرفاً
دیدگاهمناستکهگونةجانورییکجاندارازمنظراخالقیتعیینکنندهنیست.اگر
انسانبودنبهمعنیعضوگونةجانوری»هوموساپینس«بودناست،فکرمیکنماین
امربهخودیخودازمنظراخالقیتعیینکنندهنیست.برخیدیگرازحیواناتهستند
کهتوانبیشتریدرفهمموقعیتخوددرجهان،انتخابکردنورنجکشیدنولذت
بردندرزندگیدارند،درمقایسهبابرخیانسانهاییکهمعلولیتهایشدیدذهنی

دارند.
مجری:بخشزیادیازکارتوحولتأمالتاخالقیدرموردحیواناتاستوبخش
مهمیازکارتاست.برخینگراناندکهحیواناترابهانسانهاترجیحبدهی.مثاًلوقتی
بهاینآزمونفکریمیپردازیکهآیابهتراستدرحادثةآتشسوزی،خوکهایداخل

طویلهرانجاتدهیمیابچهایهفتروزهرا.پاسختبهآنهاچیست؟
بها حیوانات به انسانها از بیشتر من که بگوییم اگر است نادرست قطعاً سینگر:
میدهم.دوستدارمبدانمآنهاییکهاینحرفهارامیزنندبرایانسانهاچهکار
که است این نزدهایم حرف دربارهاش هنوز که من کار از دیگری بخش میکنند.
فکرمیکنمافرادیمانندماکهدرکشورهایثروتمندزندگیمیکنیموظایفخیلی
بیشتریدرقبالافرادیداریمکهدرفقرشدیدزندگیمیکنند.اینیکیازآسانترین
کارهاییاستکهمیتوانیمبرایکمکبهانسانهاانجامدهیم.افرادیهستندکهبا
روزی۲دالرزندگیمیکننددرحالیکه۲دالرپولیکفنجانقهوهدرکشورهای
ماست.بهنظرمنیکجایکارمیلنگد.میتوانیمبادادنپولیکفنجانقهوهبه
البتهچیزهایخیلیگرانقیمتدیگریهم برابرکنیم. آنهادرآمدروزانهشانرادو
هستکهپولمانراخرجآنهامیکنیمکهاصاًلنیازیبهآنهانداریم.مننهتنهااین
نوعکمککردنبهانسانهاراترویجمیکنمکهبهآنعملهممیکنم.من۳۰تا
۴۰درصدازدرآمدمرابهخیریههاییمیدهمکهبهافرادیکمکمیکنندکهدرفقر
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شدیدزندگیمیکنند.پساگرکسیبگویدکهآنچهبرایخدمتبهدیگرانسانهاانجام
میدهیمارزشمنداست،منهمموافقم.ولیاگرکاریقابلمقایسهباکاریکهمن
انسانها انجامنمیدهندبهنظرمندرجایگاهینیستندکهبخواهندبگویند میکنم

برایمنمهمنیستند.
مورد در بیشتر دیگرمان، مهمان بنیستر، اندی همراه به ادامه در مطمئناً مجری:
اخالق،فرگشتوارزشانسانهاصحبتمیکنیم.اندی،کمیدرموردخودتصحبت

کنیم.تومسیحیهستی.چهچیزیباعثشدهبهفلسفةاخالقبپردازی؟
که همانطور ولی بزرگشدم، و آمدم دنیا به خانوادهایمسیحی در من بنیستر:
مخاطبانمیدانندمدتیبهدلیلاینکهدچاربحرانایمانشدمدینمرارهاکردمو
نیازداشتمبررسیکنمکهآیاچیزهاییکهبهمنآموزشدادهشدهدرستاندیانهو
اینمراوارداینحیطهازفلسفهکرد.پیشزمینةآکادمیکمندرحوزةفلسفهنیست،
صحبت لندن در مسلمانم دوستان با وقتی گرفتهام. قرآن مطالعات در را دکترایم
باعثشد این باورهایآنهامیدانمو میکردمدریافتمکهچیزخیلیکمیدربارة
دردکترایمبهمطالعاتاسالمیبپردازم.فلسفهرادرکنارآنادامهدادم.وقتیدکترا
میخواندمبرایدرآوردنهزینههایمفلسفهتدریسمیکردم.درآنزماننمیدانستم
کهفلسفهبرایاینقبیلگفتگوهامفیداستچراکهبخشیازکارفعلیمنایناست

کهبهبحثدرمورددینوایماندرفضایعمومیبپردازم.
مجری:مطمئنمدراینزمینهباافرادیکهخداناباورندزیادمواجهمیشوی،افرادی
مثلپیتر.اینقبیلگفتگوهااغلببهکجاختممیشوند؟آیابهاینبحثهایفلسفی

درموردغلطودرستوارزشهایاخالقیختممیشوند؟
بنیستر:خوشحالمکهفرصتییافتمتاباپیتربحثکنم،منآثارپیتررادردوران
دانشجوییامخواندهام.وقتیمسیحیهاوخداناباورانباهمواردبحثمیشونداغلب
درگیربحثهایانتزاعیمیشوندکهمثاًلآیاازمنظرتئوریکخداوندوجوددارد.ولی
منازطیفعملیفلسفهبیشترخوشممیآید.زندگینامةپیترراخواندهامکهدرآن
گفتهبودوقتیدانشجویفلسفهبودهبایستتصمیممیگرفتهکهبهبحثهایبیمعنا
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درمورداینکهآیامیزروبهرویمنوجودداردیانهبپردازدیابهمسائلواقعیکه
مهماند.فکرمیکنمپرسشازدرستیونادرستی،زندگیخوب،چگونهبایدزیست
واینقبیلسؤالهادرفلسفهاندکهبرایمنجالباندچونبهدنیایواقعمرتبطاند.
پرسشدرمورددرست،نادرست،خوب،شر،عدالت،معناوهدفتوجهبسیاریرابه

خودجلبمیکند.
مجری:آیادیدگاهتایناستکهپاسخاینپرسشهابهنوعیبهخدابازمیگردند،به

عنوانیکمسیحیچنینباوریداری؟
خوبی انسانهای »چگونه از که باشیم مراقب باید مسیحی یک عنوان به بنیستر:
باشیم؟«به»پسخداوندیوجوددارد«نرسیمیااز»چراجهانوجوددارد؟«به»پس
مرتکب را آنها ما گاهی که منطقیاند اینجهشهای نرسیم. دارد« وجود خدایی
میشویم.ولیمنازتصویرعالیمراهنماییبهعنواننمادخوشممیآید،فکرمیکنم
مجموعهایازاینعالیموجوددارندکهاگرهمةآنهاراباهمدرنظربگیریمبهجهت
در که هم انسان وشکوفایی اخالق مورد در میکنم فکر میکنند. اشاره مشخصی
اینجابهآنخواهیمپرداختاینرویکرداهمیتدارد.درطولسدههااجماعنسبتاً
فراگیریوجودداشتهکهخدابهعنوانبنیاناخالقنقشداردو،هرچندمنوپیتربا
هماختالفنظرداریم،احمقانهاستاگربگویمکهخداناباوریهیچچیزیبرایطرح
دربحثندارد.باتوجهبهشناختیکهازنوشتههایپیتردارمفکرمیکنمکلتفکر
مسیحیرازیرسؤالمیبردولیمنفکرمیکنمخداونددربحثاخالقنقشمهمی

بازیمیکند.
مجری:بحثبرسرایناستکهانسانهاارزشذاتیاخالقیدارندیااینکهاینروش
نادرستیبراینگاهکردنبهاینسؤالاست،امسالهفتادمینسالگردانتشاراعالمیة
حقوقبشراست.مادة۱ایناعالمیهمیگوید:»تمامابنایبشرآزادزادهشدهودر
حرمتوحقوقباهمبرابرند.عقالنیتووجدانبهآنهاارزانیشدهوالزماستتابا
یکدیگرعادالنهوبرادرانهرفتارکنند.«پیتر،آیااساساًبااینامرموافقی؟یابهشکل

متفاوتیآنرابیانمیکنی؟یاباآنمخالفی؟



۹

سینگر:بستگیداردبهچهشکلقراراستآنرابفهمیم.اگرایناعالمیهایدههایی
استکهمطرحمیکنیمواصولیبرایچگونهعملکردناند،آنگاهمنمخالفتیبا
آنهاندارم.ممکناستفوایدزیادیداشتهباشد.ولیاگربهعنوانفیلسوفبهآن
نگاهکنیموکلمهبهکلمةآنرابادقتبخوانیموتحلیلکنیمفکرنمیکنمدرست
اینرودیگرحیواناترادر از باشد.همانطورکهگفتیاعالمیةحقوقبشراستو
که میشود تلقی چنین دارند حرمت انسانها همة که ادعا این از نمیگیرد. نظر
غیرانسانهاحرمتندارندوفکرمیکنماینقابلدفاعنیست.فکرمیکنمبایدبهاین
واژة»حرمت«دقتکنیم.قراراستهمةانسانهاحرمتداشتهباشندحتیآنهایی
کهآنانسفالیدارند.کسیکهآنانسفالیداردجنینیاستکهکورتکسمغزینداردو
ظرفیتآگاهینداردوبهمادرشلبخندنمیزندواوراتشخیصنمیدهدوگویاتوان
هیچنوعتجربةاحساسیاینداردولیبازهمانساناستوهمانکروموزومهاییرا
داردکهماداریمو...حالآنرابایکشامپانزهیااسبیاحیواندلخواهتانمقایسه
کنید.چرابایدفکرکنیماینانسانیکههیچنوعتجربهاینمیتواندداشتهباشدبایداز
شامپانزهیااسبیاسگکهمیتوانندبهروشهایخیلیپیچیدهبهمحیطخودواکنش

دهندحرمتبیشتریداشتهباشد؟
مجری:پسبااینمادةاعالمیهمخالفی.

سینگر:استثناهاییدارد.
مجری:بهواسطةاینمواردازمنظرفلسفیایناعالمیهراتأییدنمیکنی.اندی،تودر

زمینةحقوقبشرکارهاییانجامدادهای.
بنیستر:بله،بگذاریدچندنکتهبگویم.پیتر،درحالیکهتوانسانهاییرامثالمیزنی
نیزحرمتهایی آنها که تصدیقمیکنی بازهم فکرمیکنم معلولاند بهشدت که
دارند.چراکهوقتیوالدینکودکیرامالقاتمیکنیکهدچاراینمعلولیتاستو
صرفاًنمیخواهداوراسقطکندبلکهمیخواهداوراتکهتکهکندوتکههاراکبابکند
وباساالدبخورد،ناتوانیآنهادرتفکراخالقیراتصدیقخواهیکرد.سوءتفاهمیکه
بزرگترینفیلسوفان بهآرای اگر حولمعلولیتشدیدوجودداردجالبتوجهاست.
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اخالقتاریخبنگریم،افرادیمانندهابز،الک،کانت،میبینیمکهارزشاخالقیکهدر
موردآنسخنمیگوییمبهتوانایییاناتوانیشماوابستهنیست.چراکهایننگرش
میتواندبهاینجاختمشودکهعقلراتواناییایبرشماریمکهمشخصةالزمبرایدر
نظرگرفتندرمالحظاتاخالقیباشد.میتوانیمدنبالهروهابز،کانتباشیم–حتی
برخیازفایدهگرایانهماینایدهرابررسیکردهاند–ظرفیتهایماهستندکهما
حقوق مورد در نکتهای همچنین میخواهم میکنند. اخالقی مالحظات مشمول را
حیواناتعرضکنم.اینموضوعبرایمنهمازلحاظشخصیخیلیمهماست.برغم
اختالفنظرهاییکهباپیتردارم،بایدبگویمکهبرایپیتراحترامبسیارزیادیقایلم
چراکهکتاباو،آزادیحیوانات،حقوقحیواناتونحوةرفتارماباحیواناترابهشکلی
موردتوجهقراردادکهدیگرآثارازانجامآنناتوانبودند.بااینکهازمنظرفلسفی
اختالفنظرهاییداریم،بهنظرمنخیربسیاربزرگیانجامدادهای.نظرمندرمورد
حقوقحیواناتوعدالتدرزمینةرفتارباحیواناتهمریشهدرحرمتانسانیدارد.
چراکهماانسانهاوظایفیدرقبالحیواناتداریموبایدبهشکلخاصیباآنهارفتار
کنیم،اگرسطوحباالترحیاتمطرحباشد،مانندخوکیاشامپانزهوظایفیدربرابر
آنهاداریم.ولیمنایننکتهرابسطمیدهمومیگویمحتیرفتارنادرستمنبا
پدیدههاییکهاحساسندارندهمشاملاینبحثمیشود.مثاًلاگرمنجنگلیراآتش
بزنم،بااینکهطبقنظراغلبفیلسوفانگیاهاناحساسندارند،بازهمبایدگفتکه
منغیراخالقیرفتارکردهام.ولیاینریشهدروظایفمنداردکهازطبیعتانسانیام

نشئتمیگیردونهازمجموعهایحقوقمفروضخاصاشخاص.
سینگر:فکرمیکنیوظایفتونسبتبهشخصیکهآنانسفالیداردریشهدرحقوق

دارد؟
بنیستر:منفکرمیکنمدروظایفمنریشهدارد.

وجود شامپانزه و وخوک آنانسفالیک بینشخص فرقی میکنی فکر سینگر:پس
ندارد؟

بنیستر:بهسؤالیکهجاستینطرحکردبازمیگردم،فکرمیکنمهمةانسانها،چه
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ظرفیتهاییداشتهباشندچهنداشتهباشند،بهخانوادةانسانهاتعلقدارندوبههمین
واسطهحرمتوحقوقیدارندوازاینروبااعالمیةجهانیحقوقبشرموافقم.ولی
حقوقحیواناترابرهماناساسبنیانمینهمچراکهنهایتاًمیدانیممننسبتبه
گرگمسئولیتیاخالقیدارم.اگرگرگیبیایداینجاویکیازماسهتارابخوردگرگ

درواقعغیراخالقیعملنکردهاستووظیفةاخالقیدرقبالماندارد.
سینگر:بهاینخاطرکهگرگظرفیتالزمبرایاینانتخابهارانداردوبههمین
خاطرمنهمموافقمکهاشتباهبودنآناعمالیکهتوصیفکردی،چهسوزاندنجنگل
باشدچهشکنجةیکگربهباشدچهآسیبرساندنبهانسانها،براینبنیانبنانهاده
شدهکهماظرفیتانتخابکردنداریم.اخالقبرعاملیتاخالقیمابنیاننهادهشده،
انسانیما.گرگعاملیتاخالقینداردووقتیمیخواهدچیزیرابخورد نهحرمت
عاملیت که انسانهایی آن بین تمایزی موافقم بنابراین، میخورد. و میکشد را آن
–و ندارند انسانهانمیشود،بچههاعاملیتاخالقی –کهشاملهمة اخالقیدارند
دیگرحیواناتوجوددارد.ولیاینموضوعمتفاوتاستازاینکهچگونهبایدباآنها
آنانسفالیکها–را انسانها–منجمله رفتارکنیم.اعالمیةجهانیحقوقبشرهمة
دردستهایبرترازدیگرجاندارانقرارمیدهدومیگویدآنهاحقوقدارندودیگر

جاندارانندارند.
باپیتردراینزمینهتوافقهاییداریم.بهنظرمسخنگفتنازحقوقکار بنیستر:
مارابهروشهایمتفاوتیباچالشمواجهمیکند.اگرمایلباشیمباحیواناتبهتر
زدم مثالجنگلهمکه ازحقوقحیواناتصحبتکنیم. بهشکلی باید رفتارشود
برای باید که میگویند سیاستمداران از برخی برزیل در اخیراً نبود، همینجوری
جنگلهاحقوقیقایلشویمتاازشانمحافظتکنیم.فکرمیکنمایننمونهایاست
کهچگونهمفهومحقوقدچاراختاللشدهاست.منفکرمیکنمماوظیفهومسئولیت
داریمو»باید«هاییداریم.پیتر،اخیراًبهیکیازمناظرههایتبافیلسوفیمسیحیگوش
دادمویکیازمواردیکهاوتورابهچالشکشیدتمایزبین»است«و»باید«دراخالق
است.جانکالمتچنانکهیادممیآیداینبودکهدرتمامدورانفلسفهورزیاتسعی
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کردهایازتمایزبین»است«و»باید«پرهیزکنی.ولیجالباستکهدربحثهایت
همیشهاز»باید«بهرهمیبری.

سینگر:بهنظرمنبهکاربردن»باید«هیچمشکلیندارد.
مجری:بگذارسؤالرااینجوریبپرسم.توبهعاملیتاخالقیباورداری،باورداریکه
عملانسانهاغلطودرستدارد.بهنظرمافرادیماننداندیمیگویندولیاینحس
وظیفةاخالقیازکجامیآیدوبرچهچیزیبنیاننهادهشدهاست؟چرابایدبهبهترین
شکلممکنعملکرد،چرابایداصولفایدهگراییرابپذیرنددرحالیکهبهسادگی
میتوانندبگویندنمیخواهمچنینکنم؟درجهانیکهخداوندوجوددارد،کهداوری
اخالقیاستوقوانیناخالقیراتعیینکردهاست،برایاینسؤالکهوظیفهو»باید«
اخالقیازکجامیآیدپاسخیداریم.درجهانیکهخداوندیوجودندارد،وظیفهوباید

برچهچیزیبنیاننهادهشدهاست؟
سینگر:بگذاریدبهاینادعابرگردیمکهدرجهانیکهخداوندوجوددارداخالقبنیانی
ارادةخداونداست؟ارادةدلبخواهیخداوند؟ دارد.آیابایدبگوییمبنیاناخالقصرفاً
ایناستداللاززمانافالطونمطرحبودهاست.آیابایدبگوییمکهاگرخداونداراده
کردهبودکهمابچههاراتکهتکهکنیموگوشتآنهاراکبابکنیم،آیااینکارکار
درستیمیشد؟منمطمئناًنمیخواهمچنینباوریداشتهباشموفکرنمیکنماندی
همبخواهدچنینباوریداشتهباشد.ولیاگرمخالفاینایدهباشید،بایدبگوییدکه
خداوندبهصورتدلبخواهیبهمانمیگویدکهشکنجةکودکانغلطاست.غلطبودن
شکنجةکودکانبرحقیقتیاساسیتربنانهادهشدهواگرچنینحقیقتیوجودداشته
باشد–مثاًلاینکهنبایدرنجبیهودهبرکسیواردکرد–مابهآندسترسیداریمو

میتوانیماعمالخودرابرآنبنانهیم.
مجری:واینحقیقتمستقلازخداونداست.بهنظرمیرسدکهدوراهیاتیفرونرا
مطرحکردهای.آیاخداوندامربهنیکیمیکندچوننیکاست،یااگرخداوندبهچیزی
امرمیکندامراوآنچیزرانیکمیگرداند.خب،اینپاسخیمتداولبهایناستدالل

اخالقیاست.
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کتابهایمهست. قفسة در آنها از بعضی و نوشته زیادی کتابهای پیتر بنیستر:
پیتر،یکجلدازکتاباخالقعملیتوراهمدارمکهدرآنبهدوراهیاتیفروناشاره
میکنیولیقدریناامیدشدمچونبهمنابعیکهدرموردایندوراهیبحثکردهاند
اشارهنکردهای.بسیاریگفتهاندکهپاسخدوراهیاتیفروندرمتنخودافالطونهست.
توصیفخداوندان برای راطرحمیکند،»خدا« دوراهی این افالطون وقتی که چرا
اساطیریوناناست.خدایانیکهدرواقعموجوداتیدرخودخلقتبودهاند،موجوداتی
فیزیکی.افالطونایدة»خیر«رامطرحمیکندکهمعیارمتافیزیکی»خوبی«استو
خداباورانمسیحیاززمانآگوستیناینایدةخیروخداوندرابههممرتبطکردهاند.
اینطورنیستکهخداوندبگویداآلنچهدستوریبایدبدهم،بگذاریدیککمتفریح

کنیموامروزایندستوررابدهم،بلکهخداوندخودخیراست.
سینگر:ازنظرافالطون»خیر«متشخصنیستولیازنظرمسیحیهاچنیناست.

بنیستر:کاماًلباتوموافقم.اینتفاوتآنهاست.
سینگر:منبامتافیزیکافالطونموافقنیستمولیمیتوانگفتخوبیعینیوجود
داردوهمیشهوجودداشتهووجودخواهدداشت.بنابرایناینواقعیتازلیاستکه
آزاررساندنبیموردکارنادرستیاست.ولیاینهیچکمکیبهمانمیکندکهبخواهیم
برایناساسبگوییمخداییوجوددارد،چراکهخوبیعینیوجودیمتشخصنیست.
یادمنمیآید اشارهمیکنم. نکته بهچند اینپرسشخوبیاست. نه،ولی بنیستر: 
دقیقاًکجاولیاخیراًمصاحبهایباشماانجامشدهبودکهمنآنراخواندم.درآن
مصاحبهاشارهکردهبودیممکناستمعیارهاییبرایاخالقعینیوجودداشتهباشد.
سینگر:یکمقدارازتغییراتمنعقبی،بلهچندسالیهستکهاینراپذیرفتهام.

بنیستر:فکرمیکنمدرسال۲۰۱۶درمجلةاخالقکاربردیگفتهبودی.بهنظرمن
جالباست،چوننمیتوانازاصلعینیاخالقیطفرهرفت.مثاًلجرمیبنتامنهایتاً
بایستاصلفایدهرامیپذیرفتولینمیتوانواقعاًدلیلیبرایآنارائهکردبلکهباید
بهآنبهعنوانیکبنیانمبناییباورپیداکرد.جالباستکهبهافالطوناشارهمیکنی
چراکهفکرمیکنمدوگزینهداری.یابایدشخصیمانندخداونِدخداباوریمسیحی
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راطرحکنییابایدقلمروافالطونیراکهبیرونازجهانماستوعینیاستوکشف
میشودبپذیری.

مجری:پیتر،توبهارزشهایعینیووظایفاخالقیعینیباورداری؟واینارزشها
مستقلازماومستقلازتاریخفرگشتبشروجوددارند؟

سینگر:بله.واژة»وجود«ممکناستموجبسوءبرداشتشود.ولیشایدبتوانبه
شکلیمشابهگفتحقایقریاضیاتیوجوددارند،بحثهایزیادیبینفیلسوفاندر
گرفتهکهچگونهبایداینادعارامتوجهشد.اینحقایقریاضیاتینیزهمیشهصحیحاند.
مجری:بهاینمعنا،بهجایاینکهمااخالقوخوبیهاراابداعکردهباشیممستقلاز
ماوجوددارندوکشفشانمیکنیم.بسیاریمیگوینداینموضعباخداباوریمسیحی
سازگاریدارد،خداییوجودداردکهاینخوبوبدرادرتاروپودهستیتنیدهاست.
ولیبهنظرمیرسدوجوداخالقیاتعینیراباطبیعتگراییبهدشواریبتوانجمع

کرد.
سینگر:منطبیعتگرابهمعنایاخالقیآننیستم.درفهمهستی،طبیعتگراهستم.

مجری:قلمرواخالقکجاست؟
سینگر:وقتیدرمورداخالقحرفمیزنیم،طبیعتگراییهماندیدگاهیاستکه
اندیپیشتربهآناشارهکرد،یعنیدیدگاهیکهمیتوانیداز»است«ها»باید«هارا
استخراجکنیدومیتوانیدبراساسفکتهاارزشهاراتعیینکنید.فکرنمیکنماین
دیدگاهصحیحباشد.فکرمیکنمحقایقهنجاریمستقلیوجوددارند،کهوجوددارند،
ولیوجودشانبهاینمعنانیستکهقلمرویوجودداردکهاینهنجارهارابتواندر
داریم اینهنجارهادسترسی به ما یاکشفکرد.گمانمیکنم آنجامشاهدهکرد

همانطورکهبهاصولمنطقوریاضیدسترسیداریم.
مجری:بسیارجالباستچوناغلبخداناباوراناینایدهرابهکلینفیمیکنند.

سینگر:بله،دیدگاهدیگریوجودداردکهمنهمزمانزیادیبهآنپایبندبودم،طبق
ایندیدگاهوقتیقضاوتهایاخالقیمیکنیمدرحالابرازرویکردخودهستیمواین
رویکردهادرستوغلطنیستند،تجویزهاییاندکهغلطودرستنیستند.اگربهشما
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بگویمپنجرهراببند،اینغلطیادرستنیست،دستوراست،توصیفنیست.اینهم
دیدگاهدیگریاستکهبسیاریازفیلسوفانبهآنباوردارند.

مجری:چهچیزیباعثشدهبهاینباوربرسیکهقلمرواخالقیاتعینیوجوددارد؟
در عقل که واقعیت این با را غیرعینی رویکرد کردم سعی طوالنی مدتی سینگر:
رسیدنبهنتایجاخالقینقشیبازیمیکندجمعکنم،ولیدرنهایتبهایننتیجه
رسیدمکهاینکارشدنینیست.درعینحال،برخیازفیلسوفانماننددرکپارفیت۲،
تیماسکنلون۳،وتامسنیگل۴منرامتقاعدکردندکهباوربهاینکهحقایقهنجاری
غریب و عجیب رویکرد به باشد نیاز اینکه بدون است، معقول دارند وجود عینی

متافیزیکیرویبیاوریم.
مجری:پسمادردنیاییزندگینمیکنیمکهدرآننظرهرشخصتعیینکندچه
چیزیدرستوچهچیزیغلطاست.اگررفتارکسیغلطباشدبایداصالحشکندو

درسترفتارکند.
سینگر:مطمئناًمیتواناینراگفتومنیکقدمهمجلوترمیرومومیگویمکهبا
اعالممواضعاخالقیمافقطرویکردمانراابرازنمیکنیم،مثلاینکهبگویممندوست
دارمُسسمسیرداشتهباشدوکسدیگریبگویدمندوستندارمُسسمسیرداشته

باشد.درموردچیزیسخنمیگوییمکهغلطودرستدرموردشصدقمیکند.
مجری:اندی،چراازنظرتوبایداینموضعپیترراواداردتادستکمخداباوریرابه

عنوانیکگزینةممکنبررسیکند؟
بین اینچنینی بحثهای در دارد احتمال که چرا باشم مراقب خیلی باید بنیستر:
خداباوروخداناباوریکطرفبخواهدمچگیریکندونمیخواهمچنینکنم.میخواهم
بگویمبرایراهیکهپیتربرایرسیدنبهنتیجةجدیدشانتخابکردهاحترامقایلم.
اگربگوییمگزارههایاخالقیمحتواییندارندوبیمعناهستند–موضعاثباتگرایان
منطقی،مانندآیر–بانتایجبسیارعجیبیمواجهخواهیمشد.درآنصورتکسیکه

2. Derek Parfit
۳. Tim Scanlon
4. Thomas Nagel
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میخواهدبهفقراکمککندتازندگیبهتریداشتهباشندباکسیکهتصمیممیگیرد
بهیکبارهشرقاروپارااشغالکندورایشسومراتأسیسکند۵فرقیندارد.بهنظرم
ایننتیجهآنقدردرتعارضباشهودهایاخالقیماستکهبایدحتماًاشکالیداشته
باشد. بایدچارچوبخاصیداشته بنیاناخالق باشد.همچنینمیخواهمبگویمکه
قلمرو به اخالق کرد. بررسی ریاضی گزارههای مانند را اخالقی گزارههای نمیتوان
روابطمتعلقاست،گاهیفیلسوفاِناخالقباانتزاعکردناززمینةخانواده،اجتماعو
روابطبینفردیسعیمیکنندانتزاعاتخودراازلحاظمنطقیبررسیکنندواین
اشتباهاست.اگرخداناباورمراقبنباشدبهنوعیافالطونگراییافراطیدچارمیشود
کهدرآنقلمرویداریمکهشاملارزشهایاخالقی،وظایف،ابژههایریاضیودیگر
ابژههایانتزاعیو...است.مقوالتبیشتریبهاینقلمرواضافهمیکنند،ولیخدای
)ارزشهای بنیانآنمقولهها و متافیزیکیاست ابژة تنها را،که خداباوریمسیحی
اخالقیوابژههایریاضیو...(درذهنخداونداست،نمیپذیرند.اگراینرانپذیریمباید
بگوییم»نبایدکسیراکشت«کهگزارهایانتزاعیاستکهبرایخوددرخألمیچرخد
وهیچکاربردینداردتااینکهزمانیانسانهاتاحدیفرگشتیافتندوبهیکبارهاین

گزارهبرآنهااعمالمیشود،همانطورکهقانونجاذبهبرآنهااعمالمیشود.
مجری:پیتر،چراازنظرتوبنیانوظایفماانسانهاوارزشهایاخالقیدرنهایت

خدانیست؟
سینگر:برایپاسخبهاینپرسشبایدبهاینپرسشبرگردیمکهآیادلیلیوجوددارد
کهباورکنیمخداوندوجوددارد،بهخصوصوقتیدرمورداخالقصحبتمیکنیم،و
اینکهآیابنیاناخالقدروجودیاارادةخداونداست.فکرمیکنمبایدبهدنیایاطراف
خودنگاهکنیمتاببینیمکهموجوداتزندهرنجبسیارزیادیمیکشندکهمنفکر
نمیکنمموجودیهمهچیزدانوهمهکارتوانوسراسرنیکیآنرامجازبرشمارد.چرا
باور ایدةگناهاصلی افرادبدکارنیستندکهرنجمیکشند،حتیاگرهمبه کهفقط
داشتهباشیدکههمةانسانهاگناهکردهاندچونآدموحواگناهکردهاندوبنابراین

5. اشاره به آدولف هیتلر دارد.
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گناهی و نیستند حوا و آدم فرزندان که حیوانات است، مجاز انسانها ما مجازات
نکردهاند.بااینحالآنهاهمرنجمیکشندوتنهاانسانهانیستندکهموجبرنج
حیواناترافراهممیکنند.مناسترالیاییاموآنجاماخشکسالیهایفصلیداریم.
بسیاریازکانگوروهاودیگرحیواناتآنجاازتشنگیبهمرگیآراممیمیرند.نمیتوانم

بفهممچراخداییخوبچنینچیزیراجایزمیشمارد.
مجری:پسدلیلاصلیاینکهآنوظایفوارزشهایاخالقیرادرچارچوبیالهی

قرارنمیدهیدیگرابعادخداونداست؟
سینگر:بله،مطمئناًایندلیلیعمدهاست.اندیبهافالطونگراییافراطینقدداشتو
داللتحرفشاینبودکه»خداوند«درآنحدافراطینیست.میتوانیمدرمورداینکه
کدامیکبهافراطمتافیزیکیبیشتریمیانجامدبحثکنیم،آنبحثدیگریاستکه
آیاخداوندمیتوانست اینکه را،درمورد اندی بهآنپرداخت.هنوزدالیل میتوان

اموریدیگریراازآنچهماخیربرمیشماریمخیربرشمارد،نشنیدهام.
امر اتیفروناستواینکهآیاخداوندواقعاً ازتودربارةچالش مجری:اندی،سؤالم
دنیاهستیم این مادامیکهدر پیترمیگوید رنج، بهخیرمیکند.همچنینمسئلة
اصاًلوجودخداوندبینگزینههایمانیست،چراکهمسئلةرنجرانمیتوانباوجود

خداوندیمهربانجمعکرد.
بنیستر:نکاتخیلیخوبیمطرحکردی،ولیبگذارازنکتةآخرشروعکنم.اینپرسش
بسیارمهمیاستوفیلسوفانبسیاریازابعادمختلفبهآنذیلمبحث»تئودیسه«
میپردازند.اگرمیخواهیممسئلةرنجرابهعنواناستداللخودمطرحکنیمبایدبهاین
مباحثبپردازیم.اماازنظرمنبخشجالبشایناستکهایناستداللبعدیاخالقی
برایدنیاییکهدرآنزندگیمیکنیمقایلاست.چراکهواکنشغریزیمابهمرگ
کانگوروییکهازتشنگیمیمیردیاگردبادیاهربالیطبیعیدیگری،صرفاًسردو
بیروحنیست،بلکهپای»باید«رابهمیانمیآوریم.دنیا»نباید«چنینباشد،»باید«
متفاوتباشد.بهنظرمیرسدکهماناگزیریمازچنینقضاوتهایارزشیای.اگرروایت
مسیحیصرفاًاینباشدکهخداوندخیراستوایندنیاعالیاست،آنگاهوظیفهداریم
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کهاعتراضکنیموبگوییمکهاینهمةماجرانیست.بلکهمشکلیدرخلقتوجوددارد.
پیتر،باکمالاحترامبایدبگویمکهایدةگناهاصلیمسیحیراقدریتحریفکردی،
گناهاصلیدلیلوضعیتفعلیجهاننیست.چراکهخداوندنگفتهبهخاطرآدموحوا

آنکانگوروهارامیکشم.
سینگر: ولیاگرخداوندهمهکارتواناست،چرانمیتوانددرستشکند؟

بنیستر:خوشحالمکهاینپرسشراطرحکردی،قبلازاینکهبهآنبرسممیخواهم
اشارهکنمیکیازخداناباورانبریتانیا،بهنامجانگری۶،دریکیازکتابهایشدر
موردایدةگناهاصلیوهبوطبحثمیکندومیگویدمسیحیت،»باتماممخالفتیکه
باآندارم«،ایندونکتهرابهدرستیبیانکردهاست.دوروبرخودرانگاهکنید.اگر
خداوندمنفعلبودوهیچکاریبرایاینمسئلهنمیکرد،آنگاهبایدایننقدراوارد
میکردیموبهخدامیگفتیمبرایتوهمهچیزراحتاست،آنباالدربهشتنشستهای،
استکه این داستانمسیحیت تمام ولی است. نامطلوب دنیاخیلی این در زندگی
خداوندازطریقصلیبومسیحبرایماچهکردهومیکند.هرباوریدرموردمسیح
داشتهباشید،نمیتوانیدخدایکتابمقدسرابهناآگاهیدرموردبیعدالتیورنج
متهمکنید.مِنمسیحیمیخواهمدربارةحرمتوارزشانسانیبگویم،ارزشبامیزان
هزینهایمشخصمیشودکهحاضریمبابتشبپردازیمودرکتابمقدسخداوندبرای
ارزشانسانیاهمیتزیادیقایلاستوبرایهمینحاضراستدرشکلمسیحآن

دردورنجراتحملکند.
سینگر:اینخیلیعجیباست،چراکهاگرباورکنیمکهمسیحپسرخداونداستواو
رابهزمینفرستاده،کهاینماجراحدوددوهزارسالپیشرخداده،ولیبازهمدنیا
پرازرنجاست.یکموجودمثاًلهمهکارتوانداریمکههستیراآفریدهولیازرنجیکه
دردنیاوجودداردناخرسنداستودوهزارسالپیشسعیکردهبرایحلآنکاری
کندولیدردورنجهمچنانبرقراراست.بهنظرمیرسدکهاو،آنموقعیکهفکرکرده
بافرستادنپسرشرویزمینوبهصلیبکشیدهشدناوبهشکلیمشکلرنجدردنیا

6. John Gray
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راحلخواهدکرد،اشتباهبدیمرتکبشدهچراکهچنیننشده.
بنیستر:اگراستیونپینکرآنطرفبحثبودمیگفت:»نه،دنیابهمراتببهترشده.«

سینگر:درستاست،ولیاگرخداییهمهکارتوانداریمبایستبهترمیبود.
ابتداطرحشدهاست. ازهمان اینپرسش ایناستکه بنیستر:نکتةجالبتوجه
چراکهاولینمسیحیهاکهدررومبهترویجمسیحیتمیپرداختهاند–کهباعثشده
بودهتعدادمسیحیانطی۱۱۲سالدرامپراتوریرومازچندنفربهنیمیازجمعیت
بیماریوجود رخمیدهد، زلزله اعداممیشوند، برسد–میدانستهاندکهمسیحیها
داردبااینحالباورداشتهاندکهخداونددرقالبشخصمسیحرویزمینآمدهاست

ورستاخیزرخدادهاستواینخلقتجدیدخداوندبوده.
سینگر:بهنظرمناینباورنادرستعجیبیاست.

بنیستر:جالباستکهمیگوییباورنادرستیاست.یکیازنکاتمهمدرموردمسئلة
رنجایناستکهاینپرسشیمشخصاًغربیاست.وقتیبهشرقسفرمیکنم،دوستان
زیادیدارمکهدرشرایطبسیاررنجآوریزندگیمیکنند.افرادیکهبهخاطرباورهای
مسیحیخودتحتتعقیبقرارمیگیرند،خانههایشانراازدستدادهاند،بچههایشان
راازدستدادهاند،شکنجهشدهاند.ولیاینپرسشهامطرحنمیشوند.میگویندبعد
ازسونامیروزنامههایغربیتیترزدهاند»خداوندکجاست؟«ولیاینپرسشدرشرق

آسیامطرحنمیشود.
سینگر:بهخاطراینکهآنهابهخدایفرهنگماباورندارند.

بنیستر:مسیحیانیکهدرآنشرایطقرارمیگیرنداینسؤالرامیکنندولیمسلمانانی
کهدرآنشرایطقرارمیگیرنداینسؤالرانمیکنند.ایننکتهنشانمیدهدکهما
فراموشمیکنیمکهپرسشهایمانراازموضعیخاصمطرحمیکنیموفلسفهرااز
رویکردیخاصبررسیمیکنیموبهعنوانافرادغربیبااینپرسشمواجهمیشویم.
بود، بهخداییخیر باور علیه مهم استداللیخیلی تاریخیهممسئلةشر لحاظ از
همانطورکهسی.اس.لوئیس7استاددانشگاهآکسفوردپرسید،اینایدهچگونهدروهلة

7. C.S. Lewis
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اولطرحشد؟بایدبااینپرسشمواجهشدولیاینپرسشهمبرایخداباورانمطرح
استوهمبرایخداناباوران.

نظر از است. مطرح خداناباوران برای پرسش این چرا نمیشوم متوجه سینگر:
خداناباورهاجهانفعلیمانتیجةفرگشتموجوداتیبسیارسادهاست،جهاندارای
ازطریقجهشهایتصادفیبهوجود طرحوهدفینیستبلکهوضعیتفعلیصرفاً
آمدهومتأسفانهجهاننسبتبهاینکهاینوضعیتموجباترنجمارافراهممیآوردیا
نهبیاعتناست.بنابراین،اصاًلمتوجهنمیشومچرابایدبراییکخداناباوراینمسئله

محلپرسشباشد.
بنیستر:بگذارتوضیحبدهمچرا.اگرخداناباورراضیباشدکهاوضاعراچنانکههست
بهحالخودرهاکندمسئلهطوردیگریخواهدبود،ولیوقتیبالیایطبیعیراتجربه

میکنیمخداناباورانبهسرعتازمفاهیماخالقیبهرهمیبرند.
سینگر:البتهکهبایدازمفاهیماخالقیبهرهببریم.

بنیستر:پساین»باید«ازکجامیآید؟آیااینرویدادهاهمانفرگشتنیستکهکار
خودراانجاممیدهد؟

سینگر:نهاصاًل،آنموضعمغالطةطبیعتگرایانهاست.همانطورکهگفتممندر
زمینةاخالقطبیعتگرانیستم.ماکهموجوداتیصاحبخردهستیممیتوانیمبفهمیم
کهرنجگزافهچیزبدیاستوتجربةلذتوشادیبرایموجوداتچیزخوبیاست.
مفاهیماخالقیهمبرایناساساستواراست.درنتیجهبهنظرمنبهرهبردنازمفاهیم
اخالقیبرایفردخداناباورمشکلیایجادنمیکند.بنابراین،فکرمیکنمپرداختنبه
مسئلةرنجمختصآنهاییاستکهبهخداییباسهویژگی»همهچیزدانی،همهکارتوانی

وسراسرخیربودن«باوردارند.
میتواند زیستشناختی تبیین گفتهای نوشتههایت از یکی در تو پیتر، بنیستر:
نادرستیآنچهرااصلبدیهیاخالقیبهنظرمیآمدنشاندهد،وقتیکهبراییک
بازاندیشی باید ارائهمیشود کاملی زیستشناختی تبیین پذیرفتهشده اخالقی اصل

کنیمکهآیاآناصلرابایدپذیرفتیانه.
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سینگر:بلهدرستاست،تبیینیکهنادرستییکامررانشانمیدهد،یعنیازیک
ارزشبهاینخاطرکهبقاوتولیدمثلراتضمینکردهحمایتنمیکنیم.اینواقعیت
کهارزشیبهبقاوتولیدمثلماکمککردهدلیلیبرنادرستیآننیستولیبایدما

رابهنوعخاصیازشکگراییرهنمونشود.
در رنج به ما غریزی واکنش نادرستی میتوان نیز روش همین به دقیقاً، بنیستر:
طبیعترانشانداد.فکرمیکنمای.جی.آیربودکهمیگفتکسیکهنادرستیباورها
رانشانمیدهدبایدمجبورشوددرمألعامازاعالمنادرستیباورهایخودشابراز
خشنودیکند.بنابراینفکرمیکنموقتیبهفرگشتاستنادمیکنیمبرایهمةموارد

بایدازچنینتبیینیبهرهببریم.
همین در جهان دیدگاه عنوان با کتابی در و باشد اینطور نمیکنم فکر سینگر:
بارهاستداللهاییکردهام.ایدةخیرخواهیجهانی،یعنیآنطورکههنریسیجویک
فیلسوففایدهگرایسدةنوزدهممیگفت،ازمنظرجهانی،منافعهمةموجوداتارزش
بافرگشتنمیتوانتبیینکرد یکسانیدارد،اگرمنافعمشابهیوجودداشتهباشد.
کهچرابایدچنینباوریداشتهباشیم.چراکهاگرمیگفتیممنافعموجوداتیکهاز
خویشانمانیستند،یاروابطدوجانبهباآنهانداریم،مهمنیستند،برایبقاوتولیدمثل
مابهترمیبود.البتهافرادزیادیبراینمبناعملمیکنندوازاینروعجیبنیست
کهما،موجوداتفرگشتیافتهایکهاجدادمانموفقبهتولیدمثلشدند،نیزگرایش
داشتهباشیمبراینمبناعملکنیم.باکمکفرگشتمیتوانیمبفهمیمکهچرامطابق
میتوانیم صاحبخردیم موجوداتی که ما ولی نمیکنیم عمل جهانی خیرخواهی با
دریابیمکهعملکردنبراساسخیرخواهیجهانیدرستاستوایناصلیاخالقی

استکهتبیینفرگشتینمیتواندنادرستیآنرانشاندهد.
بنیستر:مطمئننیستم.پیشتربهیکیازفیلسوفانموردعالقهامتامسنیگلاشاره
کردید،یکیدیگرازفیلسوفانموردعالقهامکهاهلاسترالیاستمرحومدیویداستو
است.اوکتابیخارقالعادهنوشتهبهنامافسانههایداروینیکهدرآننادرستیتالش
براینیلبهاخالقبراساسفرگشترانشانمیدهد.چنانکهاستومیگویدافرادی



22

کهمیخواهندمجموعهباورهایخودراکاماًلدرنظامفرگشتیجایدهندمدامنظریه
راوصلهپینهمیکنندتاتبیینکنندچراانسانهاازخودگذشتههستند.ازخودگذشتگی
رادرمواردزیادیدرانسانهامیبینیم،ازطرفدیگرشماازانسانهاانتقادمیکنیدکه
بهاندازةکافیمراقبهمنیستندولیماانسانهاهمةروشهایممکنرابرایکمک
بهافرادیکهازمنظربیولوژیکبهمامرتبطنیستندآفریدهایم.اگرشمازیستشناس
برایدیدگاهشمادردسردرست واقعیت این باشید، ویلسون۸ ادوارد مانند فرگشتی
میکند.یکنکتةدیگرهمبودکهمیخواستمبهآناشارهکنم.پیشترگفتمکهاخالق
درروابطواقعشدهاست،وبهطورخاصدرروابطخانوادگی،وفکرمیکنمچندجا
ازلحاظنظریدلیلضرورتاًخوباخالقیوجودنداردکهدریک استداللکردهای
آتشسوزی،کهدرآنیامیتوانیدفرزندخودرانجاتدهیدیافرزندشخصدیگریرا،
فرزندخودرانجاتدهید.ولیدرنوشتهایدیگرگفتهایکهاگرآتشسوزیرخدهد

دخترخودرانجاتخواهیدادونهدیگرانرا.
سینگر:مطمئناً،چراکهمنهمانسانهستموازموجوداتیفرگشتیافتهامکهاین

احساسقویراداشتهاند.
بنیستر:ولیمنمتقاعدنشدهامکهایناحساسبدیاست.دراینمناظرهموضوعی
ethicsکهمستقیماًبهآننپرداختهایمارتباطاخالقبهشخصیتآدمهاست،درواقع
ازواژةیونانیethosمیآید،کهیعنی»شخصیت«،وازنظرارسطووبسیاریدیگر
شخصیت که دهیم پرورش مردمانی و شهروند چگونه که است این اصلی پرسش
که درد کاهش و لذت افزایش ایدة و فایدهگرایی، مورد در باشند. داشته بخصوص
چارچوباخالقیتوست،دیشبکهداشتمبهپسرمکرةبادامزمینیوموزمیدادم
فکرکردم.بهذهنمخطورکردکهدرزمینةرابطةپدروفرزندیبابچةسهسالهامقطعاً
بایدپرهیزازدردرالحاظکنم،نبایدباماهیتابهبزنمتویسرشوقتیکاربدیمیکند،
ولیازطرفدیگرایناخالقبهشکلقابلتوجهیحداقلیاست.چراکهبخشعمدة
رابطةپدروفرزندیمنبابچههایممعطوفبهایناستکهچگونهشخصیتآنهارا

8. E.O. Wilson
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شکلبدهم،بهخصوصدرسالهایاولیه،چراکهازنظرمنموفقیتبهمعنیکودکی
نیستکهشاداست،هرچنداینشادبودنهدفثانویةخوبیاست،ولیکودکموفق
کودکیاستکهخوباست،شریفاست،شجاعاست،ازخودگذشتگیبلداستو...
کههمةاینویژگیهاذیلآنچهقدما»شخصیت«نامیدهاندمیآید.یکیازنگرانیهای
انتزاعمیکنیموبهبازیمحاسباتریاضی مندراینبحثایناستکهاخالقرا
باید ایدهکه این رامداممحاسبهمیکنیم. تبدیلمیکنیمکهدرآنشادیودرد
همهرامطلقاًیکساندرنظربگیریموبهشکلیکسانباآنهارفتارکنیمبهروابط
خانوادگیبیتوجهاست،بهوظایفیکهنسبتبهخواهرانوبرادرانوهمسرانخود
داریموتعهداتیکهبهآنهاداریمبیتوجهاست.اخالقرانمیتوانازروابطنزدیک

وشخصیتجداکرد.
سینگر:بابخشزیادیازآنچهگفتیموافقم.مطمئناًفکرمیکنمبایدکودکانمانرا
بهشکلیبزرگکنیمکهازجهاتمختلفشخصیتاخالقیخوبیداشتهباشندوصرفاً
خودخواهانهشادماننباشند.فکرمیکنمتربیتآنهابهشکلیکهشخصیتاخالقی
پژوهشهای و آنهاست رضایت و شادمانی تضمین برای خوبی روش باشند داشته
روانشناسینیزاینقضیهراتأییدمیکند.ولیفکرمیکنمچارچوبفایدهگراییکهمن
بدانباوردارممیتوانددربرگیرندةاینمهمنیزباشد.زیرامانمیخواهیمبچههایمان
رابهشکلیتربیتکنیمکهدربرابرفرزندانخودودیگرانکاماًلبیتوجهباشندزیرا
صمیمانة و مهرآمیز روابط سایهسار در کودکان کردن بزرگ که میدانیم واقع در
متعددی آزمایشهای آنهاست. مطلوب زندگی تضمین برای راه بهترین خانوادگی
طیسدههاانجامشدهبرایاینکهکودکانراباروشهاییانتزاعیتریابهسبکجمعی
بزرگکنند9،ولیآنروشهاچندانمناسبنبودهاندوباطبیعتبشرناهمخواناند.
بنابراین،مافایدهگراهامیتوانیمدیگرانراتشویقکنیممانندشماپدریمهربانباشند
وکودکانخودرابهشکلیبزرگکنندکهشخصیتاخالقیخوبیداشتهباشند.فکر
دریک زندگی برای افراد توانایی بر مبنی فایدهگرایی بزرگتر باهدف این میکنم

۹. به عنوان مثال روشهای پرورش کودکان در کشورهای کمونیستی.



24

جامعةخوبهمقابلجمعاست.
مجری:برخیازمنظرفلسفینگراننتایجفایدهگراییاند.مثاًل،یکیازانتقادهاییکه
بهتوشدهدرموردبهمرگیکودکانمعلولاست.گفتهایکهوقتیمرگیکنوزاد
معلولبهتولدنوزاددیگریباافقروشنتریبرایزندگیشادمانبینجامد،اگرنوزاد
زندگی رفتن بین از یافت. خواهد افزایش شادمانی کلی میزان شود کشته معلول
شادمانبرایکودکمعلولبازندگیشادمانکودکدومجبرانمیشود.بسیاریبا
بررسیایناستداللمیگویندکهایناستداللدرچارچوبفایدهگراییدرستاست
ولیبهنظردرستنمیآید.مانبایدکودکالفرابکشیمچونکودکبکهجایگزین

اومیشودظرفیتشادتربودندارد.
سینگر:آنچهآنرانقلکردینمیگویدکهمابایدکودکیرابکشیم،میگویدمیزان
کلیشادمانیبیشترخواهدبودکهبهخودیخودیکقضاوتارزشینیست.اینادعا
میگوید آنها از یکی است. فایدهگرایانه متفاوت نگرش دو سر بر بحث زمینة در
بیشینهکردنمیزانشادمانیافرادیکهبهایندنیاخواهیمآوردواگرماآنهارابه
دنیانیاوریمبهدنیانخواهندآمدنیزبایدبهحساببیاید.دیدگاهدیگریمیگویدباید
تمرکزخودراصرفبیشینهکردنشادمانیموجوداتیکنیمکههماینکوجوددارند
یامستقلازاینکهماچهکنیموجودخواهندداشت.بنابراین،باگفتناینکهکلیت
شادمانیبیشترخواهدشدضرورتاًنمیگویماینکاردرستیاست.میگویماینداللت
ایننگرشاستودرمورداینکهبایدازایندیدگاهپیرویکنیمیاآندیگریباید
بررسیکرد.بایدبررسیکردکهآیادرکلبهتراستموجودیبدونافقیبرایزندگی
شادمانبایدزندگیکندیابمیرد،دربررسیاینمسئلهمیتواناینمسئلةمرتبطرا
مطرحکردکهآیااگراینکودکبمیرد،کودکدیگریبهوجودخواهدآمد–کهتنها
درصورتیبهوجودخواهدآمدکهکودکاولبمیرد–کهزندگیخوبورضایتبخش

وشادمانیداشتهباشد؟
مجری:امااینهمانچیزیاستکهمدافعانحقوقمعلوالنباآنمشکلدارندپیتر،
آنهامیگویندتوکیهستیکهبخواهیارزشزندگیافرادمعلولراارزیابیکنیوبا
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ارزشزندگیکودکیسالممقایسهکنی؟چراکهشایداینروشبسیارسادهانگارانهای
برایفهمقضیهباشد.

اینسخندرموردهمة البتهعواملبسیاریوجوددارد.چنیننیستکه سینگر:
معلولیتهادرستباشد.امابرخیازمعلولیتهاهستندکهبهنظرممیتوانبهوضوح
چنینسخنیرادربارهشانگفت:مثاًلکودکیکهمبتالبه»بیماریپروانهای«است،
وضعیتیکهدرآنپوستبهصورتمرتبالیهالیهمیشودوکندهمیشودوتقریباً
غیرممکناستجلوپیشرفتزخموعفونترابگیریمودرمواردشدیدشبیمارزندگی
رنجباروبدیداردوکودکیکهبهآنمبتالستطیچندماهیاسالخواهدمرد.
بنابراین،بهنظرمیتوانبهصورتعینیگفتکهاینزندگیخوبینیستوبهتراست
وقتیچنینکودکیبهدنیامیآیدبهروشیانسانیبمیردبهجایاینکهتاجاییکه

میتوانیمزندگیاوراطوالنیترکنیم.
مجری:اندی،نظرتوچیست.بهنظرمیرسدازنظرتواصلارزشانسانیگستردهتر

ازمیزاندردورنجیاستکهکودکدرزندگیخودتجربهخواهدکرد.
بنیستر:چندنکتهاینجاوجوددارد.اولبایدخیلیمراقبباشیم.مناستداللهای
آغشتهبهمغالطةشیبلغزندهرادوستندارمولیبهنظرمیرسداینجایکیازآن
مواردشیبلغزندهداریم.تمثیلیبهکارمیبرم،فرضکنیممنوشماموظفشدهایم
کهیکساختمانرادرلندنویرانکنیموتوراهنمایمنیوقبلازاینکهدکمه
رافشاردهیمبهمنمیگویی:»اندی،وظیفةتوایناستکهبرویدراینساختمان
چهلطبقهومطمئنشویکسیدرآننیست.«منبرمیگردمومیگویمفکرنمیکنم
انسانیآنجاباشد،آیابراساس»فکرنمیکنم«گفتنمندکمهرافشارخواهیداد؟
مننگرانمیشوموقتیمیگوییم»فکرمیکنیم«کیفیتزندگیچنینیاچناناست.
نکتةدوممشکلفایدهگراییاست.فکرمیکنماینکهافرادزیادیبهفایدهگراییباور
ندارنددلیلدارد.دونقدمهمبهآنشدهاست.اولاینکهایننگرشسعیمیکند
فردرادرکلذوبکندوشادمانیکلیراافزایشورنجکلیراکاهشدهد.اینامر
مسئلةبزرگیایجادمیکند.ممکناستماتورابهبردگیبگیریموبهپیتربدهیموبا
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اینکارشادمانیپیترمیزانزیادیافزایشپیداکندولیشادمانیتویکمقدارکاهش
یابدودرکلشادمانیافزایشخواهدیافت.ولیاکثرافرادخواهندگفتبابهبردگی
محاسبات اگر حتی کردهایم اشتباهی کار پیتر به رساندن منفعت برای تو گرفتن
به فایدهگرایانه بحثهای در اغلب که دیگری نکتة بگوید. دیگری چیز فایدهگرایی
آنبیتوجهیمیشودایناستکهچگونهشادمانیرااندازهگیریمیکنیم؟آیاجمع
میزنیم،یامیانگینمیگیریم؟اگردهنفرداشتهباشیمکههرکدامدهواحدشادمانی
داشتهباشند،میانگینشادمانیبرایهرفرددهاستوشایدچنانکهرابرتنوزیک
میگفتیک»غولفایده«داشتهباشیمکه99واحدشادمانیداشتهباشدوبقیهیک
واحدداشتهباشند،بازهممیانگینیکساناست.چنینآزمایشهایفکریاینشان
بامشکل تفریقکنیم و یاجمع راوزنکنیم بخواهیمشادمانی وقتی میدهندکه
مواجهمیشویم.برایهمینفکرمیکنمآنهاییکهبیانیةحقوقبشرراوضعکردهاند
در اخالق نهادن بنیان ولی نیست نقص بدون بیانیه این کردهاند. فوقالعادهای کار
طبیعت،حرمتوآنچهمافیلسوفانهستیشناسیمینامیمبنیانبسیارایمنتریاست
درمقایسهبابیانیههایذهنیایمانند»منفکرمیکنمزندگیاینفردچنیناست«.
مجری:پیتر،تومشخصاًارزشیکزندگیرادرظرفیتزندگیشخصبرایداشتن
ترجیحات،توانفکرکردن،شادمانیودیگرظرفیتهایزندگیبنیانمینهی.اندی
در ذاتی چیزی میکنند، گمراه را ما واقع در ولی زندگیاند عوامل اینها میگوید
زندگیانسانوجوددارد–حتیزندگیایکهبراساسمعیارهایتوظرفیتشادمانی

نداشتهباشد–مشکلتوبادیدگاهاندیچیست؟
سینگر:چندمشکلوجوددارد.چرابایدفکرکنیاینارزشذاتیتنهابرایاعضای
مثاًلسگی بهسگهامیرسد، نوبت وقتی دارد. انسانخردمندوجود گونةجانوری
داریمکهپیرمیشودومریضمیشودیاشرایطیداردکهنمیتواندبهبودبیابد،همه
فکرمیکنیمدرمرحلهایبایدتصمیمبگیریمکهسگرابهدامپزشکببریمو»دیگر
کافیاست،لطفاًبهروشیانسانیجانسگمنرابگیرید«.اینتصمیمسختیاست
وافرادبرسراینکهآیااینتصمیمرادرزماندرستگرفتهاندیانهسختیمیکشند
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ولیبهتراستاینتصمیمرابگیریمتااینکهبگذاریمآنسگزندگیکندورنجبکشد.
اگرایندرموردسگهادرستاست،چرانبایددرموردکودکانیکهقراراسترنج
بسیاریبکشنددرستباشد؟ومادرهرحالبایدیکیازایندوتصمیمرابگیریم.
مثلتمثیلساختمانچهلطبقةاندینیستکهبگوییماآلناینساختمانرامنفجر
نکنیمتاشخصیدقیقترازاندیبرودوساختمانرابررسیکندتامطمئنشویمکسی
درآنساختماننیست.درموردکودکیکهرنجمیکشدیاسگیکهرنجمیکشد،اگر
بگوییمسگرانبریمپیشدامپزشکهمنوعیتصمیماست.دستکمسگیکروز
دیگررنجخواهدکشید،حتیاگرفردایشنظرمانعوضشود.همیندرموردکودک

همصادقاست.
مجری:اندی،فکرمیکنماینپرسشخوبیاست.چرارفتارماباانسانهانسبتبه
رفتارمانباحیواناتمتفاوتاست؟آیاهردودرموردیکچیزصحبتمیکنید،آیا

هدفکاهشرنجاست؟
بنیستر:بهطورخالصه،نه.ماوظیفهداریمازحیواناتمراقبتکنیموبهنظرمناین
وظیفهازانسانبودنمامنتجمیشود.پیترداستانسگیراتعریفکردکهبرایمن
خیلیملموساست،منبهیاددارمکهجانگربهامرابهاینخاطرکهخیلیمریضبود
بایدمیگرفتیموخیلیبرایمانسختبودچراکهآنگربهخیلیبرایماعزیزبود.ولی
یکگربهبودورابطةمنبایکگربهبارابطةمنباهمسرممتفاوتاست.ولیاینها
ازانسانبودنمامنتجمیشود.نکتهایکهمستقیماًبهآننپرداختیموتنهاچندباری
اشارهایبهآنکردیمنظرارسطواست.اومیگفتچهارنوععلتداریم:علتصوری،
مادی،فاعلیودرنهایتعلتغاییکهجالبترینآنهابرایبحثماست.همانطور
را اینبحثها نمیتوانیم هاروارد،میگوید دانشگاه استادمعروف مایکلسندل، که
برگزارکنیمبدوناینکهبهایننکتهتوجهداشتهباشیمکهزندگیخوببهچهشکل
پیترمعروفاندواخالق ازکتابهای استوجامعةخوبچهشکلیاست.بسیاری
عملیاوخیلیمعروفاستکهدیروزدوبارهآنراخواندم.کتاببسیارخوبیاست
ولییکخألداردکهدوبارهآنرابایکآزمایشفکریبیانمیکنم.فکرکنیمقبل
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ازرفتنبهخانهمیرومکتابفروشیوکتابیمیخرموبعدبههمسرممیگویمعزیزم
میخواهیمآخرهفتهبرویمقایقسواریچونهمیناآلنکتابقایقسواریعملیرا
خریدموکتابیاستکهدرآنتوضیحدادهچگونهقایقبسازیموسوارشویم.هرچند
هوابارانیاست،خانوادهامرابهمسافرتمیبرموبازنوبچهامسوارقایقمیشویمو
میرویموسطدریاوبهآنهادرموردقایقمیگویموآنوسطهمسرمازممیپرسد:
»اندی،عسلم،کجاداریممیرویم؟مقصدکجاست؟«ومنمیگویم:»سؤالهایاحمقانه
کتاب از من دریافت کنم اعتراف باید ساختهام؟« قایقخوبی چه نمیبینی نپرس،

اخالقعملیایناست،مادامیکهندانیممقصدکجاست.
هدف یک جهان و دارد وجود غایی هدفی که میکرد فرض ارسطو ولی سینگر:
داردکهفکرمیکنمدیدگاهیغیرعلمیاست.اگرنگرشعلمیبهجهانرابفهمیم
متوجهمیشویمکهجهانوجودداردوحیاتدراینسیارهفرگشتیافتهتاجاییکه
موجوداتیدارایحسوآگاهیبهوجودآمدهاندکهتوانانتخابکردندارند.ولیهیچ
غایتنهاییایبرایجهانوجودنداردوطرحاینپرسشدرموردزندگیبهطورکلی
اشتباهاست.میتوانیمازاهدافمنواهدافتوبپرسیمچراکهماموجوداتیدارای
هدفهستیمومیتوانیمتصمیمبگیریمکارخوبوبدچیستولیهدفغاییبرای

همةانسانهاکهجایگاهمهماخالقیبهآنهاببخشدنداریم.
مجری:پسچگونهتصمیممیگیریمبرایچهزندگیمیکنیم؟

سینگر:مابرایهیچچیززندگینمیکنیممگراهدافیکهخودمانبرمیگزینیم.
باید دو این از یک کدام مثل بگیریم تصمیم اینکه برای روشیهست آیا مجری:
زندگیکنیم:فردیکهتصمیممیگیردهدفشدرزندگیاینباشدکهخودخواهانه
زندگیکندوتابیشترینحدممکنپولدربیاوردوتازمانمرگگلفبازیکندو

کسیکهتصمیممیگیردزندگیاشراوقففقراکند؟
سینگر:چگونهبایدزندگیکنیم،بهعنوانیکپرسشاخالقی،فقطبهمعنیبهفکر
خودبودننیستبلکهبایدبهفکردیگرانهمباشیم،کمککردنبهفقرابخشمهمی

ازآناست.
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مجری:ولیبااینپاسخبهنظرمیرسدکههدفیبرایزندگیوجوددارد.
ازبرخیحاالت ازحاالتجهان سینگر:نه،هدفنیست.اینجوریبگوییم،برخی
دیگرجهانبهترند.حالتیازجهانکههرموجوددارایاحساسیدرکلزندگیرنج
آنهر در ازجهانکه وحالتی است. بدترینحالتجهان بعدمیمیرد و میکشد
موجوددارایاحساسیاززندگیخودکماللذترامیبردومیمیردبهترینحالت
جهاناست.ولیاینبدانمعنانیستکهجهانهدفیغاییداردیاهدفجهاناین

استکهموجوداتنبایدرنجبکشندوبایداززندگیشانلذتببرند.
بنیستر: فکرمیکنمسؤالخوبیازپیترکردی،جواباینسؤالوابستهبهایناست
کهچههدفیرابرمیگزینید.مثاًلوقتیمیگوییدچیزیبهتراستپرسشایناست
کهازچهچیزیبهتراست.اگرشماچندالواردرحیاطمنببینیدوبهشمابگویم
تمامروزمشغولجمعآوریآنهابودهاموازسهبارقبلیایکهالوارجمعکردمبهتر
بوده،مهماستبدانیمکهآیامنمیخواستمبرایروزگایفاکسآتشدرستکنم
یامیخواستمبرایبچههایمکلبهایبسازم.مهماستبدانیم»بهتر«درنسبتباچه

است.
سینگر:مطمئناًتوموجودیهدفمندیواهدافیداریوقضاوتتودرمورداینکه

الوارهایخوبچهاندمؤثراست.
بنیستر:دقیقاً.ولیپیتر،مسئلهایناستکهماتنهاباتوجهبهاهدافاشخاص،اهداف
آنهاراارزیابینمیکنیم.اگرهدفتودرزندگیاینباشدکهتاجایممکنبهفقرا
کمککنیآنگاهمیتوانیمتصمیمهایدیگرتورابرآناساسارزیابیکنیموبگوییم
آیاپیتربهشکلیزندگیمیکندکهاورابهبیشترینحدممکنبهآنهدفبرساند.
یااگرکسیتصمیمبگیرددرزندگیفوتبالیستشودبازهمهمینکاررامیتوانیم
ارزیابیکنیمچگونهرسیدنبههدفشممکنمیشود. بهاعمالش باتوجه بکنیمو
ولیازمنظربررسیتصمیمهایدونفر،فکرمیکنمدرکتاباخالقعملیبهایننکته
پرداختهای،ازتمثیلکلکسیونرتمبراستفادهکردهایومیگوییواقعاًنمیتوانیمکسی
راکهدرنهایتجمعکردنتمبررابهعنوانهدفخودبرمیگزیندوکسیراکههدفی
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برمیگزیندکهازنظرتوبرتراستبایکدیگرمقایسهکنیم.
سینگر:نه،مناینرانمیگویم.اگرسؤالیاخالقیمیپرسیممیتوانیمآنهارابررسی
کنیم.انتخابیکهنتیجةآنایناستکهموجوداتبیشتریاززندگیخودلذتببرند

وکمتررنجبکشندتصمیمبهتریاستوآنتصمیمجمعکردنتمبرنیست.
بنیستر:ولیبهترازچهنظر؟

سینگر:ولیاینسؤالرابررسیکردیم،بهترازنظرآنارزشهاییکهماموجودات
صاحبخردمیتوانیمدرستیآنهارابفهمیم.ارزشهاییوجوددارندکهعینیاندو
میتوانیمآنهارادریابیم،تصمیمهایدرستونادرستوجوددارندواگربررسیما

اخالقیاستبایدانتخابهایمختلفزندگیخودرااینگونهبررسیکنیم.
بنیستر:آیابهنظرتوآزمونیکنظریةاخالقیسربلندیآندردنیایواقعینیست؟

سینگر:کاماًل.
بنیستر:وهمچنینچگونهزندگیکردنمانشاندهندةاخالقماست.دلیلاینکه
اینرامیپرسمایناستکهجاستینبهبرخیازنوشتههایتکهجنجالبهپاکرده
اشارهکردودرموردشانحرفزدیم.ولییکیازچیزهاییکهخیلیمراتحتتأثیر
قرارداده،معذرتمیخواهمبهآناشارهمیکنمقصدجسارتندارم،داستانمادرت
استکهچندسالپیشآلزایمرگرفتهودیگرنمیدانستهچهکسیاستوشمابه

درخواستشبرایاینکهبااوچهکنیدعملنکردهاید.
سینگر:درستنیست،اینطورنیستکهمابهدرخواستشعملنکردهایم،بلکهبرای

مایادکترهاازنظرقانونیمیسرنبودکهدرخواستاوبرایبهمرگیرااجراکنیم.
بنیستر:باتوجهبهتعریفیکهتوازمعلولیتداریمادرتازحالت»شخصبودن«خارج
شدهولیپولزیادیخرجمراقبتاوکردهایودرمصاحبهایبایکیازروزنامهنگاران،

کهخیلیرویمنتأثیرگذاشت،گفتیوقتیبهمادرتمیرسدقضیهفرقمیکند.
سینگر:فکرمیکنمآنجملهقدریگمراهکنندهاست.نمیدانمتوگوشتحیوانات
بایدجانش رامیخورییانه،ولیهمانطورکهاحساساتتونسبتبهگربهاتکه
رامیگرفتیباکشتنیکخوکیاگاوبرایتهیةغذافرقدارد،احساساتمنهم
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درموردمادرمودیگرانتفاوتدارد.بنابراین،بله،احساساتدرمواردمتفاوتفرق
میکند.

بنیستر:وقتیآننگرشسردفایدهگراییرابرمیگزینیودرشرایطبغرنجخانوادگی
قرارمیگیریانگارمتوجهمیشویکهشایدایناخالقدردنیایواقعیکاراییندارد
وهمانطورکهمصاحبهکنندهگفتشرایطمادرتباعثشدبعداز۳۰سالتدریس
اخالقمتوجهبشویکهتصمیمهایاخالقیپیچیدهترازآنیهستندکهفایدهگرایی

میگوید.
عوامل همة ما پیچیدهاند. اخالقی تصمیمهای که میدانستم میکنم فکر سینگر:
موجوددرجهانراکنترلنمیکنیموهمانطورکهگفتمیکیازعواملاینبودکهدر
استرالیابهمرگیبرایمادرمنباتوجهبهشرایطشقانونینبود.شکینیستکهمادر
منگفتهبودکهاگربهاینوضعیتبرسدنمیخواهدزندهبماندواگربهمرگیقانونی
بودپیشتردرخواستیراامضامیکرد–اوعضوجامعةبهمرگیویکتوریاست–ومن
وخواهرمازدکترهامیخواستیمدرخواستاوراعملیکنند.ولیازآنجاکهقانونی

نبودنمیخواستیمقانونرابشکنیم،مایلبودماورنجنکشد.
بنیستر:بااینکهمیتوانستیدآنپولرابرایخیربزرگتریجایدیگریخرجکنید.
سینگر:بلهممکنبودپولیکهخرجاوکردیمجایدیگریخیربیشتریبههمراه

بیاورد.
بنیستر:بیشترداشتمبهاینفکرمیکردمکهجاناورابگیریوباعواقبقانونیهم

مواجهشوی.
سینگر:وقتیبهمرحلهایرسیدکهبهذاتالریهمبتالشد،مابادکترصحبتکردیم
ودکترگفتکهآنرادرماننمیکندتاکمترزندهبماند.پساینطورنیستکههیچ

عملینکردیمبرایاینکهبگوییمزندگیاشارزشزیستننداشته.
مجری:اینامرمرابهنکتةاولبازمیگرداند.توهممثلهمةماسعیمیکنیبهترین
کاریراکهمیتوانیدرجهانیکهزندگیمیکنیانجامدهی.بهاینمعنااصولیکه
درکتابهایتبهآنهاپرداختهایراهنمایتوبودهاند.ازنظرمنبسیارجالباستکه
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تو،کهخداناباوری،میگوییمابایدبهشکلخاصیزندگیکنیم،قلمرواخالقعینی
وجودداردکهبایدازآنتبعیتکنیم.صرفاًانتخابیبینوقتتلفکردنوکمکبه
فقرانداریم،بلکهگزینةصحیحیوجودداردکهبایددرزندگیآنرادنبالکنیم.این

دنیاتصادفیوبدونهدفاست،ولیسطحیازهدفمندیدرجهانوجوددارد.
سینگر:هدفنیست،ولیاگردوستداریمیتوانیبگوییارزشهاییوجوددارندکه
مستقلازایناندکهآنهاراانتخابمیکنیمیانه.همانطورکهممکناستبگویی

قضایایریاضیممکناستغلطیادرستباشند.
مشکل است وظایف و ارزشها این بنیان خداوند بگوییم اینکه با میدانم مجری:
داری،اندیفکرمیکنداینتبیینخوبیبرایوجودارزشهاوچراییضرورتپیروی
ازآنهاست،ولیآیاازنظرتورازآلوداستکهاینقلمرواخالقعینیوجوددارد؟وما
موجوداتفرگشتیافتهبهآنهادسترسیپیداکردهایم؟آیانمیتوانگفتکهفرگشت
مارابهجاییرساندهکهبتوانیماینچارچوباخالقیرابرگزینیموایندلیلیبرای

آمدنمابهاینجهاناست؟
ماهیت مورد در تفکر توان که رسانده مرحلهای به را انسانها ما فرگشت سینگر:
جهانراداریمولیوقتیمیگوییدلیلآمدنمابهاینجهانایناست،نهمنهیچ
دلیلینمیبینمکهفکرکنماینامردلیلآمدنمابهاینجهاناستیامابرایهدف
مشخصیاینجاییم.همانطورکهقباًلگفتمازنظرمنبسیاربعیداستکهخداونداین
فرایندطوالنیفرگشتیرابااینحجمازدردورنجهدایتکردهباشدتامادرحالتی

قراربگیریمکهدرآنظرفیتفهمارزشهایدرستوغلطراداشتهباشیم.
مجری:بحثروبهپایاناست،اندی.آیانظریدرموردایننظرپیترداریکهقلمروی
ازاخالقووظایفوجودداردکهمابایدازشانپیرویکنیمولیبیهدفوبهشکلی

درفرایندفرگشتبهآنرسیدهایم؟
بنیستر:فکرمیکنمسؤالخوبیاست.معماایناستکهایناخالقیاتدقیقاًکجا
واقعشدهاندوچهشدهکهمادرفرایندفرگشتبهاینجارسیدهایمکهنهتنهاقانون
جاذبهکهقانون»همسایهاترادوستبدار«راتشخیصدادهایم.مندوستدارمبه



آمادهدردست را پاسخها باشم،مسیحیهاهمة پایبند تواضعمعرفتشناختی اصل
ندارندوخداناباوراننیزندارند.بهترینکارایناستکهشواهدرارویمیزبگذاریمو
ببینیمکدامموضعشواهدرابهترتبیینمیکند.فکرمیکنموجوداینقلمرواخالقیات
عینیکهمستقلازماستتنهاشاهدبرایوجودخدانیستولیاگرخداناباوربودمجا
دادنآندرجهانبینیخودرابسیاردشوارمییافتم.جالباستکهبهتامسنیگل
اشارهکردی،نیگلفیلسوفیخداناباوراستکهکتاببسیارپرسروصدایذهنوکیهان
رامنتشرکردهکهدرآنارزشهایاخالقی،آگاهیوآزادیرامطرحمیکند.اگرما
آزادیم–کهآزادیپیششرطاخالقیبودناست–یعنیماراصرفاًنیروهایفرگشتی

ادارهنمیکنند.
مجری:آزادی،آگاهیوبرخیچیزهاهستندکهبرایماخیلیمهماندوبرخیمانند
اندیفکرمیکنندنمیتوانآنهارادرچارچوبفهمطبیعتگرایانهازجهانجایداد.
آیاازنظراوخداهمتبیینرضایتبخشیبرایاینمواردنیست؟وهمچنانخداناباور

میمانی؟
سینگر:پاسخکوتاهمایناست،بله.فکرمیکنم»خدا«تبیینضعیفتریاستاز
موضعیکهبیانکردم.ولیباتوموافقمکههیچکسدرجهانهمةپاسخهارادردست
مطمئناً پرداخت. آنها به باید که جالبیهستند بسیار فلسفی پرسشهای و ندارد
پرسشهایجالبیبرایطرحوجودداردوکتابنیگلهمبهاینپرسشهامیپردازد
ووقتینیگلمیگویدبرخیازاینپدیدههابانگرشطبیعتگرایانهازجهانهمخوان
نیستند،نمیگویدکهرویکردجایگزینخداباوریاست،بلکهمیگویدشایدقلمرویاز
واقعیتوجودداردکهبابررسیعلمینمیتوانبهآنرسید.واینقلمروممکناست
شاملمواردیمانندارزشهایاخالقیوآگاهیباشد.ازنظرنیگلآزادیهمدراین
قلمرواستولیمطمئننیستمبانگرشاوبهآزادیموافقباشم.وچیزهاییوجوددارد

کهماکاماًلازآنهاآگاهنیستیم.
بنیستر:یکیازقهرمانهایفلسفیمنسی.اس.لوئیساستکهسیسالاززندگیاش
خداناباوربودهودرمسیرخداباورشدنابتداایدئالیستشده–اینایدهکهواقعیت



مادیتنهاواقعیتموجودنیستواینقلمروانتزاعیوجوددارد–وبعدبهدادارباوری
باورپیداکردهوسپسازایدئالیسمبهخداباوریُسرخوردهوسپسبهمسیحیتُسر
خورده.ولیلوئیسمیگویدبزرگترینجهشاوازخداناباوریبهایدئالیسمبودهاست.

ازاینمنظربایدبهپیتربگویمکهنیمیازراهرارفتهای)خندةهرسه(.
سینگر:ازعبارت»سرخوردن«استفادهکردی،فکرمیکنمسرخوردنبهوضعیتی

چندانمطلوبنباشد.
مجری:حضورهردویشمادراینبرنامهعالیبود.خیلیکوتاهازهردومیپرسم

ارزشانساندرچیست؟
سینگر:ازنظرمن،ارزشانسانوحیواناتدرظرفیتداشتنتجربةآگاهانهنهفته

است.داشتنذهن،رنجبردن،لذتبردن.
بنیستر:درطبیعتانسان،همانطورکهکتابمقدسمیگوید.مهمنیستظرفیتهای
توچیست،جنسیت،نژادو....انسانارزشمنداستوحرمتداردوهمةوظایفاز
و جانداران دیگر با ما رفتار چگونگی گفتم که همانطور میشود. منتج امر همین

وظایفمانسبتبهآنهانیزازاینامرمنتجمیشود.



