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یادداشت دبیر مجموعه

نگریستن به جهان از مناظری متفاوت میسر است. از هر یک از این مناظر، می توان 
وجوهی از جهان را مشاهده کرد که خاص آن منظر است. علم ما را با جهان تجربی 
پیوند می دهد، فلسفه دریچه ای به سوی بنیان ها و ضرورت های جهان می گشاید 
و حقوق چشم ما را متوجه قواعد قوام بخش زندگی جمعی می کند. تغییر منظرها 
در مواجهه با پدیده های جهان امری عادی است، به گونه ای که در زندگی روزمره، 
گاهی بی آنکه متوجه باشیم، خود را در چشم اندازهایی متفاوت به پدیده ای واحد قرار 
می دهیم. در این میان، یک منظر هست که چنان بنیادین جلوه می کند که گویی هرگز 

نمی توانیم آن را نادیده بگیریم و از پس ذهن خود بزداییم: اخالق.
در عالم نظر، منظر اخالقی همیشه با ماست و نه تنها با ماست بلکه می تواند ملزممان 
کند که به آن اولویت دهیم: ارزیابی مؤثری از فعالیت های علمی داشته باشیم، دیدگاه های 
فلسفی را نقد کنیم و از این بحث کنیم که اِعمال کدام قوانین درست یا نادرست است. 
در عالم عمل، وقتی از منظر اخالقی به امور می نگریم، احساس می کنیم بی واسطه به 
عمل برانگیخته می شویم: قدری غریب می دانیم که ساخت سالح های کشتار جمعی را 
نادرست بدانیم ولی به کارمان در مرکزی علمی که هدفش طراحی چنین سالح هایی 
است ادامه دهیم؛ مدافع کرامت انسانی باشیم ولی دیدگاه هایی فلسفی را اشاعه دهیم 
که مستلزم تبعیض و تحقیر نژادی اند؛ و از مردم ساالری دفاع کنیم ولی خواهان حقی 
ویژه برای صنف خود باشیم. منظر اخالقی، به خودی خود، برانگیزاننده و مقتضی عملی 

متناسب با اندیشۀ اخالقی ماست.
با در نظر داشتن این نکات، مجموعۀ »از منظر اخالقی« با دو هدف همبسته طراحی 

یادداشت دبیر مجموعه



الق
اخ

و 
ن 

دی

شش

شده است: نخست، کمک کند اندیشه هایمان را در زمینۀ اخالق بکاویم و بکوشیم آنها 
را روشن تر و سازگارتر کنیم تا بتوانیم به امور اخالقی ذی ربط نگاهی جامع تر و دقیق تر 
بیندازیم؛ دوم، کمک کند برای نگریستن از منظر اخالقی به امور و برانگیخته شدن بر 
اساس آن شور و شوقی بیشتر و عزمی استوارتر داشته باشیم. آثار اخالقی گذشتگان 
و معاصران، چه در حوزه هایی انتزاعی تر همچون فرااخالق و نظریۀ اخالق چه در 
حوزه هایی انضمامی تر همچون اخالق کاربردی و روان شناسی و جامعه شناسی اخالق، 
می توانند در دستیابی به این اهداف مؤثر و سودمند باشند. از این رو، این مجموعه 
میزبان آثار متنوع تألیفی و ترجمه ای است که همگی یک وجه مشترک دارند: دعوتی 

هستند به نگریستن »از منظر اخالقی«.

امیرحسین خداپرست     
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بیشتر  نظر  از  است؟  شکل  چه  به  امروز  دنیای  در  فلسفه  وضعیت 
و  افتاده اند،  دور  واقعی«  »جهان  از  که  هستند  کسانی  فیلسوفان  مردم 
دغدغه هایشان در طول زمان تغییر زیادی نکرده است. خوِد فلسفه را نیز 
مشغولیتی غیرکاربردی می دانند. سنگ ۱، مجموعۀ فلسفۀ نیویورک تایمز2، 
می خواهد شاهدی برخالِف این نگرش باشد و نشان دهد فلسفه چه در 

دانشگاه و چه بیرون از آن ضروری است.
این مجموعه از سال 2۰۱۰ هفته ای دست کم یک جستاِر فلسفی مرتبط 
با موضوعات روِز اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منتشر می کند. وب سایت 
نیویورک تایمز در معرفی این مجموعه می گوید: »نوشته هایی از فیلسوفان و 

دیگر متفکران معاصر دربارۀ موضوعاتی که هم روزمره و هم ابدی اند.«
دبیراِن سنگ ، سایمون کریچلی و پیتر کتپانو، گزیده ای از جستارهایی 
را که در چهار ساِل اول منتشر شده است در چهار موضوِع فلسفه، علم، 
دین و اخالق، و جامعه دسته بندی و به صورت کتاب منتشر کرده اند. این 
کتاب ترجمۀ فارسی بخش »دین و اخالق« است. در ادامه، نویسندگان این 

مجموعه و حوزۀ کاری آنها به اختصار معرفی شده اند.

1 The Stone
2 The New York Times

یادداشت مرتجم
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