
فصل اول

مقدمه

انجام  بی گناهی  اثبات  برای  که  سختی  آزمون های  یا  مصیبت  با  قضاوت 
بود.  ناعادالنه  و  مسخره  نظرم  به  بودم،  خوانده  آن  درباره  مدرسه  در  و  می شد 
پا مرسوم بوده است؟  چگونه تا صدها سال چنین چیزی در دستگاه قضایی ارو
ایده اصلی ساده بود: با مداخله خداوند، فرد متهم به دزدی به ته آب فرو می رود 
و یا دست فرد متهم به زنا بعد از قرار دادن سیخ داغ نمی سوزد و به همین سادگی 
بی گناهی او ثابت می شود. فقط فرد گناهکار است که غرق می شود یا می سوزد. 
او  به  که  جادوگری  گر  ا داشت:  کمتری   " "عفو آزمون  این  جادوگران،  مورد  )در 
ی سطح آب  گر رو اتهامی زده شده بود غرق می شد دلیلی بر بی گناهی او بود و ا
می ماند، گناهکار بود و درنتیجه، به آتشی که در انتظار او بود افکنده می شد.( 
من و دوستم نقشه ای کشیدیم. او باید به دروغ مرا به دزدیدن کیف پولش متهم 
دستم  شود  مشخص  تا  می گذاشتم  اجاق گاز  ی  رو را  دستم  باید  من  و  می کرد 
می سوزد یا نه. کاماًل قابل پیش بینی بود که دستم می سوزد و سوخت. با توجه به 
نتیجه این آزمایش که روشن و بدیهی است، چگونه مردم به قضاوت با مصیبت 

به عنوان سیستم قضا اعتماد می کرده اند؟
که آزمایش ما بیهوده و بی معنی است  پاسخ روحانیون قرون وسطی این بود 
می خواهند  که  کودکانی  کار  در  معجزه ای  با  که  است  آن  از  بزرگ تر  خداوند  و 
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کمی  ما  نظر  به  پاسخی  چنین  کند.  مداخله  بزنند،  گول  را  اطرافیان شان 
ساختگی و من درآوردی به نظر می رسید. چه شواهدی وجود دارد که نشان دهد 
باشد؟  کرده  مداخله  شده  زده  او  به  اتهامی  به اشتباه  که  کسی  نفع  به  خداوند 
که  مشکل دیگر به افراد بی ایمان مربوط می شود، برای مثال آن دسته از افرادی 
به هرحال،  . شاید خوِد من؟   .  . یا  برخوردی نداشته اند  با مبلغان مذهبی  هنوز 
را  که بعدها آن  را متوجه موضوع اعتقادات متافیزیکی )یا چیزی  این پاسخ ما 
یافتیم آنچه برای  "آخرت اندیشی" نامیدیم( در کردارهای اخالقی کرد، به عالوه در
اصاًل  است  ممکن  است،  بدیهی  و  واضح  جرم  تعیین  در  عدالت  مورد  در  ما 

واضح و بدیهی نباشد.
قضاوت  شیوه  درباره  بیشتری  اطالعات  داشت  سعی  من  یخ  تار معلم 
اجداد  به  نسبت  ما  برتری  حس  تا  دهد  قرار  اختیارمان  در  قرون وسطایی 
اثبات  برای  که  سختی  امتحان های  این  در  کند:  کمتر  را  قرون وسطایی مان 
گناهکار  افراد  که  داشت  وجود  یادی  ز احتمال  می شد،  انجام  افراد  بی گناهی 
اعتراف کنند، زیرا آن ها معتقد بودند که خداوند به نفعشان مداخله ای نخواهد 
کرد،  خواهد  کمک شان  خدا  اینکه  از  اطمینان  با  بی گناهان،  درحالی که  کرد، 
آماده بودند تا این آزمون سخت انجام شود. بنابراین، عملکرد این سیستم برای 
گر برای حمایت از  گناهکاران نسبتًا خوب بوده است، حتی ا گرفتن اعتراف از 
بی گناهان ضعیف عمل کرده باشد. این پاسخ، ما را متوجه حضور عمل گرایی1 
این  شد  باعث  می رفت،  انتظارش  آنچه  برخالف  و  کرد  اخالقی  کردارهای  در 
که  کم ارزش تر شود. چقدر ناعادالنه و دور از انصاف است  سیستم در نظرمان 
بی گناه باشید و با چنین آزمون سختی سنجیده شوید. می توانستم خودم را در 
که با طناب بسته شده ام و بعد از اتهام به جادوگری از سوی  کنم  حالی تصور 

معلم پیانوی خود، در حال غرق شدن در یک رودخانه هستم.)1(

1 pragmatics
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چیزی  چه  می دانیم  کجا  از  معناست؟  چه  به  بودن  عادل  اوصاف،  این  با 
می دانیم؟  اشتباه  را  سخت  آزمون  یا  مصیبت  با  قضاوت  چرا  است؟  عادالنه 
 ، ی انبوهی از سؤاالت مربوط به درست و غلط، خیر و شر به این ترتیب، در به رو
یادی از دوران  نیکی  و بدی  باز می شود. به عنوان یک فیلسوف، طی سال های ز
بزرگ سالی ام از پرداختن بی قیدوشرط به این نوع سؤال ها در مورد اخالق طفره 
می رفتم، عمدتًا به این دلیل که نمی توانستم روشی نظام مند را برای پرداختن به 
یادی از فلسفه  ، بخش ز جنگلی انبوه از سؤاالت درهم تنیده بیابم و از طرف دیگر
قرار  ستایش  و  تجلیل  مورد  دانشگاهی  سالن های  در  گرچه  ا  ، معاصر اخالقی 
ارتباط محکمی  یعنی هیچ  کاماًل بی  چون وچرا قلمداد می شد؛  اما  می گرفت، 
یای عقیده و  ، در معرض غوطه ور شدن در در با تکامل یا مغز نداشت و ازاین رو

نظر ِصرف، هرچند مطمئن، بود.
اجتماعی  ذاتًا  ما  است:  داروین  و  هیوم   ، ارسطو با  حق  می رسید  نظر  به 
هستیم. اما معنی این حرف با توجه به مغزها و ژن های ما چیست؟ برای اینکه 
یم، به چیزی محکم و قوی  از سطح حدس و گمان در مورد ماهیت مان فراتر برو
کنیم. بدون در اختیار داشتن داده های مرتبط و واقعی  نیازمندیم تا به آن اتکا 
می توان  چگونه  ژنتیک،  و  اعصاب  علم  تکاملی،  یست شناسی  ز از  حاصل 

ایده های مربوط به "طبیعت مان" را قطعی و بی  چون وچرا دانست.
علوم  در  نوین  پیشرفت های  قدردان  آشفتگی،  و  سردرگمی  وجود  با 
که به ما این امکان را می داد تا از این ابهام و سردرگمی  یست شناختی شدم  ز
شناسایی  را  جدید  داده های  کمک  به  کشف شده  مسیرهای  و  شویم  خارج 
کنون پدیده ارزش های اخالقی به اندازه قبل گیج کننده نیست.  نه اینکه  کنیم. ا
گذشته  از  کمتر  آن  ابهام  بلکه  باشد،  مشخص شده  و  واضح  کاماًل  پدیده  این 
اعصاب،  علم  از  به دست آمده  جدید  داده های  دادن  قرار  هم  کنار  با  است. 
یک  گرفتن  نظر  در  با  و  ژنتیک  و  تجربی  روان شناسی  تکاملی،  یست شناسی  ز
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این  به  ی  معنادار شکل  به  می توانیم  داده ها،  این  با  سازگار  فلسفی  چارچوب 
یم که خاستگاه این ارزش ها کجاست. سؤال بپرداز

اصلی  خط  اما  شویم،  غرق  داده ها  از  انبوهی  در  به آسانی  است  ممکن 
کرد. هدف من در  را می توان به شکلی نسبتًا ساده و صریح مشخص  داستان 
اینجا توضیح آن چیزی است که در مورد ماهیت اجتماعی مان می تواند درست 
باشد و همین طور توضیح آنچه در پلتفرم عصبی رفتار اخالقی مان می تواند نقش 
خواهد  مشخص  و  پیداست  نامش  از  که  همان طور  پلتفرم،  این  باشد.  داشته 
کل داستان ارزش های اخالقی انسان نیست. در  شد، صرفًا یک پلتفرم است؛ 
که  هرچند  نیست،  من  نظر  مورد  فرهنگ،  به طورکلی  و  اجتماعی،  کردار  اینجا 
که با آن ها زندگی می کنیم.  یادی در ارتباط با ارزش هایی دارند  آن ها اهمیت ز
عالوه بر این، دوراهی های اخالقی خاص، مثاًل اینکه آیا جنگی عادالنه است 
قرار  توجه  مورد  اینجا  در  نه،  یا  است  منصفانه  ارث  بر  مالیات  آیا  اینکه  و  نه  یا 

نمی گیرد.
پذیرا  گوش های  به  غالبًا  ما  ماهیت  مورد  در  کلی  اظهارنظرهای  گرچه  ا
نسبتًا  مغز  مدار  جزئیات  درباره  صحبت  هنگام  گوش ها  همین  اما  می رسد، 
ناشنوا می شوند. وقتی از احتمال ربط داشتن پرسش های عمده درباره ذهن مان 
با تحوالت علوم اعصاب صحبت می کنیم، کسانی هستند که دست خود را به 
باال ببرند و در مورد خطرات علم گرایی1 هشدار دهند.می توانم  نشانه مخالفت 
گفته  که  از ورود علم به جاهایی است  کار آن ها ناخشنودی  این  بگویم معنی  
می شود ربطی به علم ندارد، ناخشنودی از افتادن در دام این توهم بزرگ است که 
ی برآید. تا جایی  علم می تواند هر چیزی را توضیح دهد و از عهده انجام هر کار

که می دانم علم گرایی بسیار گسترده و وسیع است. 
گناه  مرتکب  یعنی  اخالق  درک  در  علمی  یکرد  رو داشتن  از  شکایت 

1  scientism
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که دخالت علم  علم گرایی شدن، واقعًا نوعی اغراق در مسئولیت علم است، چرا
گرفتن جای آن ها انجام نمی شود.  کنار زدن هنرها یا عواطف بشری و  با هدف 
، موتزارت و کاراواجو با پروتئین کیناز و میکرو RNA رقابت نمی کنند.  شکسپیر
شهود  قبیل  از  چیزها،  ماهیت  درباره  فلسفی  ادعاهای  اینکه   ، دیگر سوی  از 
اخالقی، آسیب پذیر هستند، صحت دارد. در اینجا، فلسفه و علم در یک مسیر 
حرکت می کنند و شواهد باید از تفکر سطحی پیشی بگیرند. در این مورد، ادعا 
ی ورود کند و درست  نمی کنیم که علم می تواند به هر معضل یا وضعیت دشوار
از  عمیق تر  درک  داشتن  که  اینجاست  نکته  بلکه،  دهد.  نشان  ما  به  را  غلط  یا 
که باعث می شود انسان ها و سایر حیوانات اجتماعی باشند و نیز درک  آنچه 
که ما را مستعد مراقبت از دیگران می سازد، می تواند منجر به  عمیق تر از آنچه 
چیز  این  و  شود  اجتماعی  مشکالت  با  مواجه شدن  چگونگی  از  بیشتری  درک 
بدی نیست. به گفته آدام اسمیت )1990- 1723(، فیلسوف اسکاتلندی، "علم 
پادزهری عالی برای سم تعصب و خرافات است." در اینجا، منظور او از تعصب1، 
یکی2 است و بدون شک مشاهدات او کاربرد خاصی در  شور و هیجان ایدئولوژ
گر واقع بینانه نگاه کنیم، باید اعتراف کرد که علم همه چیز را  حوزه اخالق دارد. ا
، تکامل یا ژنتیک توضیح نداده است. دانسته های امروز ما بیشتر از  درباره مغز
ده سال پیش است؛ به همین ترتیب، ده سال پس از این دانسته های ما بیشتر 
می شود و خواسته یا ناخواسته پرسش های بیشتری همچنان مطرح خواهد شد.
ی در مورد پوچی منطقی به کارگیری علوم  ممکن است این انتقاد با هشدار
به  توجه  با  اینجا،  در  وارد  اتهام  شود.  تندتر  اخالق،  پلتفرم  درک  در  یکی  بیولوژ
چنین هدفی، به خطای نابخردانه حرکت از یک  هست به سمت یک باید، از 
حقایق به سمت ارزش ها مربوط می شود. اخالق، که قطعًا در مورد آن صحبت 
یست شناسی فقط  خواهیم کرد، به ما می گوید چه چیزی را باید انجام دهیم؛ اما ز
1  enthusiasm
2  ideological fervor
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به آنچه که هست می پردازد.)2( ممکن است به خاطر بی توجهی به اندرز دیوید 
هیوم )1776-1711(،  فیلسوف اسکاتلندی دیگر قرن هجدهم، مورد سرزنش قرار 
کرد.  گزاره هست استخراج  گزاره بایدی را از  گفته او نمی توان  که به  بگیریم چرا
، طبق این نکوهش، پروژه من آشفته و درهم وبرهم است. توصیه افرادی  ازاین رو

ید". که نکوهش می کنند باید این باشد که "همین جا دست از خواندن بردار
اما چنین نکوهشی نادرست است. اواًل، هیوم نظر خود را در قالب تمسخر 
این عقیده مطرح کرده که عقل- مفهومی ساده انگارانه از عقل، جدا از هیجانات، 
احساسات و توجهات- نقطه عطفی برای اخالق است. هیوم با تصدیق اینکه 
ارزش های پایه جزئی از سرشت ما هستند، قاطعانه بر این باور است که: "عقل 
فقط برده احساسات است و باید هم باشد.")3( منظور او از احساسات، چیزی 
کلی تر از هیجان است؛ هر نوع جهت گیری عملی به سمت انجام یک عمل در 
جهان اجتماعی یا فیزیکی مدنظر اوست.)4( هیوم معتقد است که رفتار اخالقی، 
یشه در انگیزه  اجتماعی عمیق،  ی درک و تأمل باشد، اما ر گاهانه و از رو گرچه آ ا
که هیوم از آن با عنوان "احساس اخالقی"1 یاد می کند.  ی دارد  گسترده و پایدار
یکی ما است. هیوم هم مانند ارسطو و  احساس اخالقی بخشی از سرشت بیولوژ

داروین کاماًل طبیعت گرا بود.
این  دقیق  پاسخ  می شود؟  ناشی  کجا  از  هست  و  باید  مورد  در  هشدار  اما 
پرسش این است که هیوم طبیعت گرا بود و باید نشان می داد که این طبیعت گرای 
خبره از استنتاج های ساده و سرسری که درنتیجه حرکت از چیزی که هست به 
سمت چیزی که باید باشد حاصل می شود، اجتناب می کند. او کسانی که درک 
که استنتاج هایی ابلهانه   کسانی  اخالقی را در انحصار نخبگان می دانستند و 
ممکن  مثال،  برای  کشید.)5(  چالش  به  را  می دادند  ارائه  تجویز  و  توصیف   بین 
از  قوی تر  "شوهرها  هیوم(،  از  نه  هستند،  من  از  مثال ها  )این  شود  گفته  است 

1  moral sentiment
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همسرانشان هستند، بنابراین همسران آن ها باید از شوهر خود اطاعت کنند،" یا 
ک کن کار کنند، بنابراین  "رسم ما این است که پسران کوچک به عنوان دودکش پا
یا  دهند،"  انجام  را  ک کنی  پا دودکش  کار  تا  باشیم  داشته  کوچکی  پسران  باید 
"نفرت از کسانی که معیوب هستند طبیعی است، بنابراین نفرت داشتن از افراد 
به  و هیوم دقیقًا  احمقانه هستند  استنتاج ها،  نوع  این  معیوب درست است." 
دلیل اینکه طبیعت گرا بود، تمایل داشت خودش را از آن ها و حماقتشان جدا 

کند.
بین  پیچیده  ارتباط  از  معقولی  و  دقیق  توجیه  باید  که  می دانست  هیوم 
تصمیمات اخالقی از یک سو و تعامل پویای فرآیندهای ذهنی- یعنی انگیزه ها، 
کار  این  و  باشد  ، داشته  از سوی دیگر برنامه ها-  و  ، هیجانات، خاطرات  افکار
کردارهای اجتماعی  را انجام داد. او به تشریح اهمیت درد و لذت در یادگیری 
ارائه چارچوبی  و آداب ورسوم ما به منظور  گرفتن احساسات، سنت ها  و شکل 
برای ثبات و سعادت و نیز اهمیت درد و لذت در تأمل و بینش برای بازنگری 
یافت که احساسات و انگیزه ها  سنت ها و آداب ورسوم موجود پرداخت.)6( او در
و نیز اصول اخالقی، ممکن است اغلب در تعارض با یکدیگر باشند و اینکه 

تنوع فردی در خلق وخوی اجتماعی وجود دارد.
که در خدمت  کردارهای اجتماعی  بنابراین، ارتباط بین امیال اجتماعی و 
رفاه و سعادت هستند ساده نبوده و مسلمًا قیاسی هم نیست؛ یافتن راه حل های 
کره، دانش  خوب برای مشکالت اجتماعی اغلب نیازمند خرد، حسن نیت، مذا
گفته هیوم، طبیعت گرایی، علی رغم اجتناب  یخی و هوش بسیار است. به  تار
یشه های اخالق را در حال ما، آنچه که از آن مراقبت  از استنتاج های احمقانه، ر
می کنیم و آنچه که برای ما اهمیت دارد- به طورکلی، در طبیعت مان- جستجو 
و نه مفهوم غیرواقعی و   ) نه ماوراءالطبیعه گرایی )خدایان دنیای دیگر می کند. 

متعالی عقل، هیچ یک برد اصلی اخالق را توضیح نمی دهند.)7(
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با این اوصاف، چگونه این ایده که "نمی توان باید را از هست استخراج کرد" 
یکرد طبیعت گرایانه "معتبر  موضعی فلسفی را با عنوان بازگشت قاطعانه یک رو
ی معنایی  اینکه، شفاف ساز اول  به اخالق به دست می آورد؟  قدیمی" نسبت 
یک  به  قیاسی  منطق  در  گزاره  یک  استخراج  می کند.  کمک  یخ  تار توضیح  به 
از  قیاسی  به صورت  باید  نتیجه گیری  یعنی،  دارد؛  نیاز  معتبر  ی  صور استدالل 
کردن مفروضات حاصل شود، بدون هیچ انحرافی و بدون هیچ احتمال  دنبال 
صرفًا باالیی )برای مثال، "همه انسان ها فانی هستند، سقراط یک انسان است، 
پس سقراط فانی است"(. با فرض اینکه مفروضات صحیح باشند، نتیجه گیری 
باشد  باید  آنچه  به  راجع  گزاره ای  ، نمی توان  به عبارتی دیگر باشد.  باید صحیح 
کرد  استخراج  و  نتیجه گیری  هست  که  آنچه  مورد  در  حقایق  مجموعه ای  از  را 
(. بخش دیگر داستان این است  ی معتبر )به معنای ساخت یک استدالل صور
که هیوم  کانت، تصور می کردند  ی از فیلسوفان اخالق، به ویژه پیروان  که بسیار
یست شناسی  کاماًل در اشتباه بوده است و به طورکلی، ز در طبیعت گرایی خود 

درزمینٔه اخالق حرفی برای گفتن ندارد که بخواهد به ما بیاموزد. 
که "استنباط"  گسترده تری  اما حقیقتًا هیوم یک طبیعت گرا بود. در معنای 
نسبت به استخراج دارد، می توانید آنچه که باید انجام دهید را با تکیه بر دانش، 
که در مقابل یکدیگر  ک، هیجانات و درک و با ایجاد تعادل بین مالحظاتی  ادرا
جهان  دو  هر  مورد  در  را  کار  این  کنید(.  )کشف  کنید  استنباط  دارند،  قرار 
ی،  فیزیکی و اجتماعی مرتبًا انجام می دهیم. در امور مربوط به سالمت، دام پرور
، پیوسته  ی از حوزه های کاربردی دیگر ی، آموزش جوانان و بسیار ی، نجار باغدار
آنچه را که باید انجام دهیم بر اساس حقایق مربوطه و درک پیش زمینه ای خود 
بروم.  دندان پزشک  پیش  باید  دارم؟  کی  وحشتنا دندان درد  می کنیم.  کشف 
من  راه  سر  خرس  یک  بریزم.  آن  ی  رو جوش شیرین  باید  گرفته؟  آتش  اجاق گاز 
آنچه  دربروم.  دیگری  راه  از  سروصدا  بی  باید  می گویم  خودم  به  به آرامی  است؟ 
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یم، عمدتًا قیاس منطقی )استخراج( نیست.  که با آن به مسائل جهان می پرداز
ارضای  فرایند  به  استدالل-  و  کشف  ما-  مسئله  حل  عملیات  به طور کلی، 
یتم. برای مثال، یک  محدودیت ها1 شباهت دارد، نه به قیاس یا اجرای یک الگور
دسته گرگ، گله ای گوزن را می بیند و باید یک قربانی احتمالی را انتخاب کنند- 
گرسنه  گرگ بسیار  گله  گله و جوان است.  که ضعیف، جدا از  یعنی حیوانی را 
است و باید موفق شود، بنابراین شاید حیوان لنگ مسن تر انتخاب بهتری باشد 
ک تر است؛  تا حیوانی که به تازگی متولد شده است، هرچند این انتخاب خطرنا
ی  کنند، ضمن اینکه یک منبع انرژ ی خود را حفظ  شکارچیان می خواهند انرژ
چگونه  اینکه  و  بگیرند  نظر  در  را  رودخانه  موقعیت  باید  آورند؛  دست  به  غنی 
. انسان ها  می توانند قربانی را به سمت یک جفت گرگ منتظر بکشانند و الی آخر
طراحی  ماشین،  خرید  برای  می شوند-  روبه رو  مشابهی  مسائل  چنین  با  هرروزه 
منزل، سراغ شغل جدید رفتن، انتخاب درمان تهاجمی یا مراقبت تسکینی برای 
. درهرصورت، مشخص است که بیشتر شیوه های حل مسئله ،  سرطان متاستاز
محدودیت ها  ارضای  مسائل  اجتماعی،  و  عملی  مسائل  کثر  ا نیست.  قیاسی 
راه حل  کشف  برای  خوبی  تصمیمات  اغلب  ما  مغز  و  می شوند  محسوب 
شرایط  در  محدودیت ها  ارضای  که  نمی دانیم  هنوز  می گیرد.)8(  مسائل  برخی 
یکی دقیقًا چیست، اما به طور کلی ارضای محدودیت ها شامل عوامل  نوروبیولوژ
تا  تعامل اند  در  هم  با  که  می شود  گون  گونا وزن های  و  احتماالت  با  مختلف 
راه حل  بهترین  لزومًا  راه حل  این  کنند.  ارائه  پرسش  یک  برای  مناسبی  راه حل 
من  پروژه  به  مربوط  مهم  نکته  بنابراین،  است.  مناسب  راه حلی  بلکه  نیست، 
که به حل مسئله در جهان مربوط می شود، اینکه نتوانید  روشن است: تا جایی 

یک باید را از یک هست استخراج کنید، اهمیت چندانی ندارد.
کنیم  توجه  آن ها  به  باید  که  یدادهایی  رو طبقه بندی  و  شناسایی  با  مغزها 

1  constraint satisfaction
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کدام میوه ها طعم خوبی دارند،  و با توجه به چگونگی زندگی حیوانات- اینکه 
کرد-  ماهیگیری  می توان  چگونه  و  می شوند  یافت  جاهایی  چه  در  یانه ها  مور
که  این است  را پیدا می کنند.)9( فرضیه پیشنهادی  در جهان عّلی مسیر خود 
مسیریابی در جهان اجتماعی عمدتًا به مکانیسم های عصبی مشابهی متکی 
حافظه،  و  ک  ادرا پیش بینی،  و  پاداش  سائق،  و  انگیزه  مکانیسم  یعنی  است، 
کنترل تکانه و تصمیم گیری. همین مکانیسم ها برای تصمیم گیری های فیزیکی 
کسی  که چه  یا اجتماعی؛ ایجاد دانش جهانی یا دانش اجتماعی، از این قبیل 
گروه در  کنم یا از  آتشی مزاج است یا چه موقع از من انتظار می رود غذا را تقسیم 
برابر مزاحمان دفاع کنم یا چه موقع از جنگ دست بکشم، نیز مورد استفاده قرار 

می گیرند.)10(
به طور کلی، مسیریابی اجتماعی نمونه ای از مسیریابی عّلی است و خودش 
اجتماعی،  حوزه  در  می دهد.  شکل  موجود  بوم شناختی  شرایط  به تناسب  را 
کردارهای  گروه های انفرادی و نیز  شرایط بوم شناختی، رفتار اجتماعی اعضای 
نامیده  "قانونی"  یا  "اخالقی"  آن ها  از  برخی  که  می شود  شامل  را  آن ها  فرهنگی 
می شوند. به طور کلی، انسان ها، مانند دیگر پستانداران بسیار اجتماعی، انگیزه 
رفتار  دارند.  کارهایشان  تقسیم  و  گروه  اعضای  کنار  در  بودن  برای  شدیدی 
گرچه پیچیده تر از رفتار اجتماعی سایر حیوانات است، اما از این  اخالقی ما، ا
که نشان دهنده تالش ما برای مدیریت خوب بوم شناسی  نظر شبیه آن هاست 

اجتماعی موجود است.
یکردهای  ، رد کردن معمول رو درمجموع، از منظر علم اعصاب و تکامل مغز
از  باید  استخراج  مورد  در  هیوم  هشدار  بر  مبتنی  که  اخالقی  رفتار  به  علمی 
هست هستند، ناخوشایند است، خصوصًا به این دلیل که این هشدار محدود 
ی  به نفع چشم انداز را می توان  این اظهارنظر  به استنتاج های قیاسی می شود. 
ی در مورد چیستی استدالل  ، هرچند وابسته به برنامه ریزی و نوروبیولوژ عمیق تر
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یابی به کمک  کار مسیریابی اجتماعی، چگونگی انجام ارز و حل مسئله، شیوه 
سیستم های عصبی و چگونگی تصمیم گیری مغز پستانداران، نادیده گرفت.

سالمت  از  مراقبت-  مدار  در  یشه  ر که  ارزش هایی  می رسد  نظر  به  درواقع، 
استدالل  دارند،  دیگران-  و  خویشاوندان  همسران،  فرزندان،  خود،  سعادت  و 
حفظ  اختالف،  حل  می دهند:  شکل  را  مسائل  از  ی  بسیار مورد  در  اجتماعی 
ی از دیگر جنبه های زندگی اجتماعی  یع منابع و بسیار صلح، دفاع، تجارت، توز
گسترده آن. این ارزش ها و مبنای مادی آن ها نه تنها حل مسئله  با تمام غنای 
که فرآیندهای کشف آنچه  اجتماعی را محدود می کنند، بلکه حقایقی هستند 
که فرزندانمان برای  ازاین دست  باید انجام شود را تحقق می بخشند- حقایقی 
ما اهمیت دارند و ما به سعادت و سالمت آن ها توجه می کنیم؛ به خانواده خود 
یم. در مقایسه با این ارزش ها، برخی از راه حل ها برای مسائل اجتماعی  توجه دار
بهتر از راه حل های دیگر هستند و در مورد تصمیمات سیاست عملی می توان 

کره و گفتگو کرد. مذا
یا  اخالقی1  اصول  را  آن  انسان ها  ما  آنچه  که  است  این  پیشنهادی  فرضیه 
اخالق2 می نامیم طرحی چهار ُبعدی برای رفتار اجتماعی است که با ارتباط دادن 
به  در دلبستگی  یشه  )ر مراقبت   )1 به یکدیگر شکل می گیرد:  فرآیندهای مغزی 
خویشاوندان و نزدیکان و توجه به سالمت و سعادت آن ها دارد(،)11( 2(بازشناسی 
یشه در فواید پیش بینی رفتار دیگران دارد(، 3( حل مسئله  حاالت روانی دیگران )ر
کنیم،  یع  کمیاب را توز کاالهای  در یک بستر اجتماعی )برای مثال، چگونه باید 
اختالفات را حل کنیم؛ چگونه باید اراذل را مجازات کرد( و 4( یادگیری کردارهای 
انواع  از طریق  آزمون و خطا،  تقلید،  و منفی،  )از طریق تقویت مثبت  اجتماعی 
بودن  ساده  معنای  به  چارچوب  این  سادگی  قیاس(.  و  شرطی سازی  مختلف 
َاشکال، تغییرات و مکانیسم های عصبی آن نیست. برعکس، زندگی اجتماعی به 
1  ethics
2  morality
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طرز حیرت انگیزی پیچیده است، پیچیدگی آن به اندازه پیچیدگی مغزی است 
که از زندگی اجتماعی مان پشتیبانی می کند.

که با امیال اجتماعی  ظرفیت انسان برای یادگیری و حل مسئله اجتماعی 
ارزش های  معمواًل  را  آن  ما  که  آنچه  برای  است  مبنایی  شده،  محدود  پایه 
متفاوتی  روح  و  شکل ها  ارزش ها  آن  خاص  بروز  مطمئنًا  می نامیم.  اجتماعی 
امیال  گر  ا حتی  باشد،  داشته  می تواند  مختلف  فرهنگ های  و  بافت ها  در 
اجتماعی زیربنایی مشترک باشند. طبق این فرضیه، ارزش ها بنیادی تر از قواعد 
که با سیستم پاداش/  کم بر زندگی اجتماعی،  گون حا گونا هستند. هنجارهای 
بروز پیدا  اندیشه  و  تأمل  از  تقویت می شوند، درنهایت ممکن است پس  تنبیه 
و یا شاید به صورت دانش ضمنی و پیش زمینه ای  کنند یا حتی اصالح شوند 

درباره آنچه "احساس می شود درست باشد" باقی بمانند.)12(
تأمل در مورد ضرورت شکل گیری فرهنگ ها در شرایط بسیار متفاوت و نیز 
کوچک 250000 سال  گروه های  که در  تأمل درباره زندگی اجتماعی انسان هایی 
یسته اند، ما را به سوی پرسش هایی ازاین دست سوق می دهد که چه  پیش می ز
به طور کلی،  می کند.)13(  متمایز  ارزش ها  سایر  از  را  اخالقی  ارزش های  چیزی 
دیگر سعی ندارم تعریفی دقیق از "اخالق" ارائه دهم، و ترجیح می دهم بپذیرم 
طیفی از رفتارهای اجتماعی وجود دارد، برخی از آن ها موضوعات بسیار جدی 
را شامل می شوند و اخالقی نامیده می شوند، مثل به بردگی گرفتن زندانیان دربند 
یا بی توجهی به کودکان، درحالی که برخی دیگر از آن ها موضوعات کوچک تری 
رفتار در مراسم عروسی. مرزهای مفهوم "اخالق"  آداب  را شامل می شوند، مثل 
گر در مورد  مانند مرزهای "خانه" یا "سبزیجات" درهم و نامشخص است، حتی ا
ارائه  از  مانع  مرزها[  بودن  ]نامشخص  همین  برسیم،  توافق  به  هم  پیش نمونه ها 
شامل  اخالقی  ارزش های  نیست  ی  نیاز می شود. )14(  اخالق  از  دقیقی  تعریف 
می شوند؛  شامل  را  قواعد  و  است  همین طور  معمواًل  که  هرچند  باشند،  قواعد 
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به طور ضمنی  را  آن ها  کودکان می توانند  بیان شوند،  به صراحت  ی نیست  نیاز
که  همان طور  درست  به کارگیرند،  را  آن ها  خود  اجتماعی  جهان  در  تا  بیاموزند 

به طور ضمنی می آموزند چگونه آتش روشن کنند یا از بزها مراقبت کنند.
ضمن تأیید نقش اصلی آداب و باورهای فرهنگی در اخالق، هدف من در 
جامعه پذیری  و  به طور کلی  پستانداران  جامعه پذیری  مبانی  بررسی  کتاب  این 
که می خواستم  کردم  به این دلیل آغاز  را  انسان به طور خاص است. این پروژه 
بفهمم چه چیزی در مورد مغز پستانداران بسیار اجتماعی وجود دارد که قابلیت 
که  آن چیزی  است  بنابراین، هدف من درک  و  آن ها می دهد  به  جامعه پذیری 
زمینه ساز اخالق محسوب می شود. درعین حال، به دنبال درک تنوع موجود در 
یاد و ایجاد دلبستگی  خلق وخوی اجتماعی، در میل به تعلق داشتن، همدلی ز
می تواند  یست شناسی  ز مختلف  علوم  در  یکرد  رو این  گرچه  ا بودم.  شدید 
کالم  یادی درباره پلتفرم اجتماعی به ما بگوید، اما به هیچ وجه جان  چیزهای ز
یکی به همراه  و جوهر اخالق انسانی نیست. باوجوداین، چشم انداز نوروربیولوژ
گونه  یک  بوم شناسی  تغییر  چگونگی  و  فرهنگی  تکامل  به  مربوط  فرضیه های 
توسط فرهنگ،)15( می تواند به تکمیل پرتره ارزش های اخالقی انسان با استفاده 

ی و مغز کمک کند. از تکه های مختلف آن در علوم رفتار
در  پرسش ها  از  ی  بسیار زیرا  است،  ناچیز  اخالقی  رفتار  علم  در  من  سهم 
ی هنوز هم بی پاسخ مانده است و به عالوه، بسیار  علوم اعصاب و ژنتیک رفتار
که در آن  ی مغز تمرکز دارد، نه فرهنگ به تازگی رشدیافته  ناقص است، زیرا رو
نمی توانیم  زیرا  است،  محدود  درعین حال،  و  می کنند  زندگی  مدرن  مغزهای 
با  کنیم.)16(  مطالعه  را  هومینین مان  اجداد  یا  و  اولیه  انسان های  رفتار  یا  مغز 
را  منقرض شده  هومینین های  ژنوم  می توانیم  استخوان ها   DNA ذرات  یابی  باز
یم. ضمن تأیید همه این  کنیم و از این طریق، اطالعاتی به دست بیاور بررسی 
بتواند  برسد،  خوبی  نتایج  به  تقریبًا  من  فرضیه  گر  ا که  امیدوارم  محدودیت ها، 
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ی و مغز را تکمیل کند. پژوهش های رفتار
دنبال  کتاب  این  در  که  انسانی  اخالق  به  یکی  بیولوژ یکرد  رو اصلی  هسته 
گرچه ممکن است روش خاص من در ترکیب  می شود، چیز جدیدی نیست، ا
به  یکرد  رو این  قدمت  باشد.  جدید  مرتبط  فلسفی  سنت  گنجاندن  و  داده ها 
منسیوس1  چینی  بزرگ  فیلسوف  و  مسیح(  میالد  از  قبل   322-384( ارسطو 
هجدهم،  قرن  برجسته  اسکاتلندی های  و  مسیح(  میالد  از  قبل  چهارم  )قرن 
یکرد بسیار متکی به چارلز داروین  دیوید هیوم و آدام اسمیت بازمی گردد؛ این رو
اجتماعی  علوم  و  یست شناسی  ز علم  در  گرفته  صورت  پیشرفت های  است. 
مغز  تکامل  و  اخالق  بین  ارتباط  جدی  بررسی  به  تا  کرده  فراهم  را  امکان  این 
منبع  و  زندگی")17(  خانوادگی  "شیوه  شکل گیری  باعث  که  یم  بپرداز پستانداران 

ی شد که جغرافیای اخالق را شکل می دهد. توجه و دلسوز
این  به  کتاب حاضر  به طور خالصه، استراتژی پرداختن به بحث اصلی در 
شکل خواهد بود: فصل بعدی پیشینه ای در مورد محدودیت های تکاملی رفتار 
مغز  تکامل  مورد  در  به تفصیل  سوم  فصل  می دهد.  ارائه  اخالقی  و  اجتماعی 
پستانداران و چگونگی تأثیر آن بر مراقبت و توجه، ضمن بررسی نقش هورمون هایی 
مانند اکسی توسین، می پردازد. در فصل چهارم، همکاری، به ویژه همکاری میان 
مورد  اعتماد  و  همکاری  در  اکسی توسین  نقش  به  مربوط  داده های  و  انسان ها، 
بررسی دقیق قرار می گیرد. فصل پنجم با تمرکز بر دانسته ها و نادانسته ها در مورد 
، نگاهی احتیاط آمیز به موضوع ژن ها  "ژن های مربوط به" مدول های اخالق در مغز
دارد. فصل ششم به بررسی اهمیت اجتماعی ظرفیت انتساب حاالت ذهنی و 
مبنای احتمالی مغز برای چنین ظرفیتی می پردازد. در فصل هفتم، موضوع قواعد 
و نقش آن ها در رفتار اخالقی، بحث را به قالب فلسفی سنتی تر می کشاند. دین و 

ارتباط آن با اخالق مباحث مربوط به فصل پایانی هستند.

1  Mencius
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