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پیشگفتار مترجم

مقدمه 

فایده گرایان معتقدند که کارهاای فاردی و نهادهاای اجتمااعی بایاد به گوناهای انتخااب و

طراحاای شااوند کااه مجمااوع خوشاای و لااذت مردمااان جهااان را افاازایش دهنااد و از رن ا آنهااا

بکاهند .البته این مختصار ،موجاب بحثهاای گساتردهای میاان فیلساوفان و دیگار متفکاران

شده است .فایده گرایان در دو سدۀ اخیر منشأ تحوالت مهمی در جهان بودهاند .کافی است
اسااامی چهرههااای شاااخص ایاان جریااان را از نظاار بگااذرانیم تااا بااه اهمیاات و نقااش مااؤثر آنهااا

پیببریم .فعالیتهای اجتماعی پیروان این مکتب در جهان امروز هم در زمینههای مختلف
مشهود است .فایده گرایی بسیار مورد انتقاد قرار گرفته و می گیرد و البته ک فهمی و بدفهمی
ً
از مفاد تفکر فایده گرایانه و حتی بعضا غرضورزی عامدانه در انتقااد ازاینرویکارد بسایار دیاده

شده ،اما دست کم در عمل فایده گرایان نشان دادهاند که تفکر آنها منشأ بهبود اوضاا بشار
بااوده و در حمایاات از بساایاری از آرمانهااای ماادنی و اخالقاای نااوع بشاار هاام پیشااگام و فعااال

بودهاند .از ایان گذشاته ،اندیشاۀ فایده گرایاناه در بناد بعضای اوهاام و خیااالت ،و متعاقاب آن
بعضی شعارها ،نیست و نسبت به بسیاری مسالک فکری دیگر نگاهی واقعیتر به زنادگی بشار
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دارد.

مااا ایرانیااان بااا ایاان مکتااب بیگانااه نیسااتیم و خوشاابختانه در زبااان فارساای منااابعی دربااارۀ

فایده گرایی موجود است که میتوانیم بهطورکلی آنها را به صورت زیر دستهبندی کنیم:

برخی منابع مستقل دربارۀ فایده گرایی که شامل برخی نوشتههای دستاول فیلساوفان

فایده گرا هم هست ،ازجمله:




فایده گرایی ،جان استیوارت میل ،ترجمۀ مرتضی مردیها ،نشر نی

اخالق ،جورج ادوارد مور ،ترجمۀ اسماعیل سعادت ،انتشارات علمی و فرهنگی

پیامدگرایی ،جولیا درایور ،ترجمۀ شیرزاد پیکحرفه ،انتشارات حکمت

منابع فلسفۀ اخالق و منابع دیگری که باه مناسابت از فایاده گرایی ،و دیادگاههای مقابال

آن ،بحث کردهاند ،ازجمله:


مسااائل اخالقاای ،مایکاال پااالمر ،ترجمااۀ علیرضااا آلبویااه ،انتشااارات پژوهشاااگاه علاااوم و



نظریهای در باب عدالت ،جان رالز ،ترجمۀ مرتضی نوری ،نشر مرکز.



تاااریخ فلساافه ،فردریااک کاپلسااتون ،جلااد هشااتم ماز بنتااام تااا راساالر ،ترجمااۀ بها الاادین

فرهنگ اسالمی.

منابع تاریخ فلسفه که اندیشههای فیلسوفان فایده گرا را بیان کردهاند ،مثل
خرمشاهی ،انتشارات علمی و فرهنگی.

کتابهایی دربارۀ فیلسوفان فایده گرا ،مثل


فلسفۀ جان استیوارت میل ،جان گری ،ترجمۀ خشایار دیهیمی ،نشر نو.
1

کتااابی کااه پاایش روی شماساات از مجموعااۀ «درآمااد بساایار کوتاااه» انتشااارات آ کساافورد
ً
اساات؛ مجموعااهای کااه باارای کتابخوانااان ایراناای کااامال آشناساات و بعضاای از کتابهااای ایاان

مترجم این کتاب هم پیشتر کتاب پوپولیسم را از
مجموعه در ایران ترجمه و منتشر شدهاند.
ِ

همااین مجموعااه ترجمااه کاارده اساات 2.امتیاااز ایاان کتابهااا در جمااع بااین کم گااویی و درگااویی

اساات ،به گونااهای کااه در عااین اختصااار مطلباای را فروگااذار نکردهانااد .کوتااااه بااودن در حجااام
1. A Very Short Introduction

 .2پوپولیسم ،کاس موده و کریستووال روویرا کالتواسر ،نشر لوگوس ،چاپ اول۹۹۱۱ ،

مطالب است و کیفیت آن فدا نشده است.
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مهمتاارین دلیاال انتخاااب ایاان کتاااب باارای ترجمااه ،بااا وجااود منااابعی کااه در زبااان فارساای

دربارۀ فایده گرایی در دسترس است ،بهروز بودن آن است .کتاب در ساال  86۹7منتشار شاده
و مشتمل بر جدیدترین مباحثی است که اماروزه در ایان حاوزه مطارح اسات .بعضای از مناابع
ً
موجود چند دهه پیش منتشر شدهاند و طبیعتا غباار زماان بار مباحاث آنهاا نشساته اسات و
ً
خصوصا در جهان امروز این مدت زمان کمی نیست .افزون بر ایان ،نویساندگان کتااب ،خاود

از فیلسااوفان فایااده گرا هسااتند و آن ااه گفتهانااد آمیختااه بااا غاارضورزی و یااا از ساار ک فهماای

نیست .رویکرد خاص نویسندگان به فایده گرایی و مسائل پیش روی آن ،که بهویژه در فصال
پنجم نمود دارد ،وجه مهم دیگری از اهمیت این کتاب اسات .ایان رویکارد در مقابال رویکارد

فیلسوفان دیگری هم ون میل ،مور و حتی جولیا درایور اسات کاه کتابهایشاان باه فارسای

ترجمه شده است .هم نین ،دستهبندی مطالب و نحوۀ طارح مباحاث امتیااز مهمای اسات
که نبایاد از نظار دور بیفتاد .ایان کتااب ،در عاین اختصاار ،شارح نظاممناد و جاامعی از اندیشاۀ

فایااده گرایی بااه دساات میدهااد .از همااۀ اینهااا گذشااته ،ا گاار کثاارت منااابع ،دساات کم در زبااان
انگلیسای ،را باا قلاات مناابع در زباان فارساای مقایساه کنایم ،متوجااه مایشاویم کااه هناوز دربااارۀ

فایده گرایی – و البته بسیاری از اندیشههای دیگر – در آغااز راه هساتیم و بایش از اینهاا بایاد
ترجماه کناایم و بنویساایم .قساامت آخاار کتاااب در معرفای منااابع بیشااتر شاااهد خااوبی باارای پاای
بردن به کمبود منابع فارسی است.
دربارۀنویسندگان 

1

کاتاژینااا ِد الزاری-رادک فیلسااوف فایااده گرای لهسااتانی و اسااتادیار دانشااکدۀ فلسااافه در

دانش ااگاه ل ااودز 2لهس ااتان اس اات .او قائ اال ب ااه فای ااده گرایی کالس اایک ی ااا هدونیساااتی اسااات و

تحقیقاتش معطوف به اخالق هنجاری و کاربردی بوده ،در موضوعاتی هم ون فایاده گرایی،

اخااالق زیستشناس ای ،اخااالق فناااوری ،اخااالق پزشااکی و غیااره پااژوهش می کنااد .هم نااین،
تحقیقات شایان توجهی دربارۀ دیدگاههای ِهنری سیجویک انجام داده است.

1. katarzyna de lazari-radek
2 University of Łódź
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پیتر سینگر 1فیلسوف معاصر استرالیایی است که تحصیالت خاود را در دانشاگاه ملباورن

2

اسااترالیا و دانشااگاه آ کساافورد بااه پایااان باارده اساات اسااتاد دانشااگاه پرینسااتون 3و دانشاااگاه
ً
ملبااورن اساات .او هاام فیلسااوف فایااده گرایی اساات کااه دامنااۀ تحقیقاااتش وساایع ولاای عماادتا
معطوف به اخالق کاربردی و به طور خاص باه اخاالق زیستشناسای اسات .ساینگر در زمیناۀ

اجتماعی هم فعاال اسات و دیادگاههایش درباارۀ حیواناات و نیاز مباارزه باا فقار جهاانی شاهرت

دارد .او در ایااران هاام شناختهشااده اساات و مترجمااان و خوانناادگان ایرانای بااه نوشااتههایش

توج ااه داش ااتهاند .کتابه ااای ترجمهش اادۀ وی عبارتن ااد از :آزادی حیوان ااات مترجماااۀ بهناااام

خاداپناه ،نشار ققنااوسر ،دیگردوساتی مااؤثر مترجماۀ آرماین نیا کااان ،نشار ناایر ،چا دارویناای،
سیاساات ،همکاااری ،تعاماال مترجمااۀ محمدمهاادی هاااتف ،نشاار کرگاادنر ،اخااالق در دنیااای
واقعی مترجمۀ نیره جودی ،انتشاارات کتااب کوچاهر ،ماارک مترجماۀ محمدرضاا اساکندری،
انتشارات طرح نور ،هگل مترجمۀ عزتاهلل فوالدوند ،انتشارات طرح ناور ،یاک جهاان ،اخاالق
جهانی شدن مترجمۀ محمد آزاده ،نشر نیر.

خاتمه 

این کتاب سومین تجربۀ ترجمهام در حوزۀ فلسفۀ اخالق است .هنگاام ترجماه باه مناابع
ً
موجااود در زبااان فارساای مراجعااه می کااردم و خصوصاااا اصاااطالحات را باااا نظاار بااه ترجماااهها و

پژوهشهای پیشین معادل گذاری کردم ،گرچه درنهایت آن ه را خود مناسب دانستهام ذکار
کااردهام .در ایاان میااان ،باایش از همااه ترجمااۀ دکتاار مرتضاای مردیهااا از فایااده گرایی میاال محاال
مراجعهام بود و عالوه بر اصطالحات ،بخشهایی از کتاب میل را که در ماتن کتااب ذکار شاده
باااا ترجما ااۀ ایشاااان تطبیاااق دادم .فرهناااگ اصاااطالحات فلسااافه و علاااوم اجتمااااعی مماااااری

بریجانیان ،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیر در تمام مدت ترجمه کناار

دستم بود و از گنجینۀ غنی مترجمان پیشین بسیار بهره بردم .در ضبط اساامی هام فرهناگ
تلفظ نامهای خاص مفریبرز مجیدی ،انتشارات فرهنگ معاصرر مبنای کارم بود.
1. Peter Singer
2. University of Melbourne
3. Princeton University
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در مقام سپاس گزاری باید از چهار دسته افراد تشکر کنم :م۹ر مترجمان و پژوهشگرانی که

دانش و تالش آنها را سرمایۀ خود سااختم و توانساتم باا اتکاای باه آن کتااب حاضار را ترجماه

کنم؛ م8ر همکاران عزیز در نشر لوگوس ،بهویژه آقای دکتار سالطانی ،کاه متکفال تماام زحماات
آمادهسااازی و انتشااار کتاااب هسااتند؛ م۹ر همااۀ خوانناادگانی کااه ایاان کتاااب را میخواننااد .چااه
خوشی و لذتی برای من باالتر از اینکاه کتااب باه حاال مخاطاب فارسایزبان ساودمند بیفتاد و

کااارکرد اصاالیاش را بااه انجااام برساااند؛ م4ر همااۀ عزیزاناای کااه پا
ایرادات و خطاهایش آ گاه می کنند.

از مطالعااۀ کتاااب متاارجم را از
محمد زندی

زمستان ۹۹۱۱

mhdzandimail@gmail.com

