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چکیده

رویکردهای طبیعتگرایانه به اخلاق درصددد د هسددد

تا از یاف ههای علوم تجربی در

مباحث فلس د هی اخلاق بهره گیرن  .از معروفترین رویکردهای طبیعتگرایانه به اخلاق
رویکرد تکاملی اسددت .اخلاق تکاملی همواره به ارتکاب مغالطههای طبیعتگرایانه م هم
بوده اسددت .مغالطهی طبیعتگرایانه دو قرائت هیومی و موری دارد .قرائت هیومی که به
قرائت اسد ا ی مغالطهی طبیعتگرایانه نیز موسدوم است اس اج «بای ها» از «استها» را
ارتکدداب بددهنوعی مغددالطدده میدان د  .قرائددت موری کدده بدده قرائددت تعری یِ مغددالطددهی
طبیعتگرایانه موسدوم است تعریف ویژگیهای اخلاقی به ویژگیهای نا اخلاقی و بهویژه
ویژگیهای طبیعی را مغالطه در نظر میگیرد .در این مقاله پس از معرفی اخلاق تکاملی
روس دلایل وی برای آنکه دچار مغالطههای طبیعتگرایانه نشد ه اسدت آورده میشون .
سدسس به این پرسد

پاسخ میدهیم که آیا روس واقعاً از مغالطات ا اب کرده است یا
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خیر .پاسدخ ما به این پرسد

مثبت است؛ اما همگام با م ق انی مان روتشی ر و مارتی سن

نشان خواهیم داد که هزی هی ا اب از این مغالطهها از عی یت ان اخ ن اخلاق بوده است.
سدسس به این پرسد

میپردازیم که آیا روس میتوانسددت ب ون آنکه اخلاق را از عی یت

بی ازد و آن را موهومی بس ارد دچار مغالطهها نشدددود؟ و نشدددان خواهیم داد که با دادن
نق

بیشد ری به فره گ میتوانست چ ین قرائ ی ارائه ده ؛ ب ابراین ه ف مقاله مخال ت

با قرائت ذه ی روس از اخلاق و دفاع از قرائ ی اسددت که عی یگرایانه باشدد  .به نظر ما
ع اصددری از این قرائت را در آراء خود روس نیز میتوان یافت که در ان های مقاله آورده
ش هان .
واژگان کلیدی :طبیعتگرایی اخلاقی ،مغالطهی طبیعتگرایانه ،داروی یسم ا ماعی،
اخلاق تکاملی.
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مقدمه

مایکل روس 1یکی از فیلسوفان و مورخان علم انگلیسی (م ول  )1141است که با ان شار

ک اب داروین را
دورهی

ی بگیری  :رویکردی طبیعتگرایانه به فلس ه 2،در سال  1182آغازگر

ی ی از رویکردهای طبیعتگرایانه به فلس ه ش  .ع وان ک اب ،کوتهنوش ی

ت فلس ی او .روس آراء تکاملی را در توضیح اخلاق بکار گرف ه است.
است بر کل فعالی ِ

از زمان ارائهی ک اب داروین را

ی بگیری توسط وی ،بحث پُردام های پیرامون

مغالطهی طبیعتگرایانه 3در باب اخلاقِ تکاملی به و ود آم ه است.
 .8معرفی دو شکل هیومی و موری مغالطهی طبیعتگرایانه

طبیعتگرایی اخلاقی 4نظریهای فرا اخلاقی 2اسددت 2.مطابق با قرائتِ شددای  ،طبیعتگرایان
اخلداقی احکدام اخلداقی را زیرمجموعهای از احکام تجربی میدان و مع ق ن این احکام
مربوط به بخشدی از واقعیاتِ عالمِ طبیعتان (نیلسن 111 :1312 ،؛.)Lenman, 2014:1
مخدال دان این قرائدت مع قد ند کده احکدام اخلداقی از س «بدای ها» هسددد

و ب ابراین

م اوتان از احکام تجربی که ناظر به «اسددتها» هسدد  .این مخال ان در گام بع ی ،از
این رأی هیوم 7بهره میبرن که از «اسدددتها» نمیتوان «بای ها» را اسددد اج کرد .قرائ ی
1. Micheal Ruse
2.Taking Darwin Seriously: A Naturalistic Approach to Philosophy
3. naturalistic fallacy
4. moral naturalism
5. metaethical theory
.6برای طبیعتگرایی در علم ببی ی :
میرباباپور ،سددی مصددط ی "م هومشد اسددی طبیعتگرایی روشش د اخ ی به مثابه یا ابر پارادایم برای علم م رن"
تأملات فلس ی ،شمارهی  11پاییز و زمس ان  ،1312ص حات .242-213
7. David Hume
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دیگر از طبیعددتگرایی اخلدداقی این اسدددت کدده ویژگیهددای اخلدداقی 1قددابددلتقلیددل 2بده
ویژگیهددای طبیعی هسددد د و میتوان آنهددا را در قددالددا م دداهیم طبیعی تعریف کرد
(ویری ن 838 :1312 ،؛ دبددا  .)22 :1312 ،مخددال ددان طبیعددتگرایی در این قرائددت ،بددا
بهرهگیری از آرای مور 3،از ع م امکان تعریف واژگان اخلاقی به واژگان نا اخلاقی سخن
میگوی د ؛ ب دابراین مخال ان طبیعتگراییِ اخلاقی ادعا میک

که طبیعتگرایانِ اخلاقی

در تعریف م اهیم ارزشی و در تو یه آموزههای اخلاقی ،به دو شکل از مغالطه رسی هان :
مغدالطدهی موری و مغدالطدهی هیومی .دسددد دهای دیگر از طبیعتگرایان اخلاقی ،از مله
مایکل روس ویلیام روتشدی ر 4و دیوی مارتی سن 2،و ود دارن که ویژگیهای اخلاقی را
زیرمجموعدهی تقلیدل نداپریری از ویژگیهای طبیعی میدان و مع ق ن که مان سدددایر
علوم میتوان در مورد آنها حکم کرد (همان) .ازآنجاکه دسددد هی اخیر برای پرهیز از
مغدالطههای طبیعتگرایانه نظریهی خود را صدددورتب ی کردهان م عیان که دچار دو
مغالطهی یادش ه نمیشون  .در ادامهی این مقاله به دعاویِ آنان اشاره خواهیم کرد.
 .8-8مور و مغالطهی طبیعتگرایانه

رج ادوارد مور ،فیلسدددوف انگلیسدددیِ نیمهیِ اول قرن بیسددد م از م ق ان طبیعتگرایی
اخلاقی اسدت .مهمترین اثر مور ک اب مبانی اخلاق 2اسدت که در  1113نوشد ه ش  .او در
این ک اب به نق طبیعتگرایی پرداخ ه و اَشددکال مخ لفِ طبیعتگرایی را م هم به مغالطه
میک .
به عقی هی مور ،فیلسوفان اخلاق قبل از آنکه به رف ارها و ُک

های خوب بسردازن

بای ب ان که «خوب» چیست زیرا تا زمانی که ن انیم خوب چیست نمیتوانیم ب انیم که
رف ار خوب ک ام است (مور .)118 :1312 ،وق ی میگوییم «چیزی خوب است» اگر
1. moral properties
2. reducible
3. George Edward Moore
4. William Rottschaefer
5. Daivid Martinsen
6. Principa Ethica
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م ظور از خوب کی ی ی باش که به آن چیز تعلّق دارد ،در آن صورت قادر به ارائهی
تعری ی از «خوب» نخواهیم بود که به رین فهم را برایمان ایجاد ک ؛ م ظور تعری ی است
که ا زای ثابت تشکیلده هی آن را بیان ک ؛ زیرا «خوب» مان «زرد» یا م هوم بسیط
و تعریف ناپریر است و خود میتوان مر عی برای م اهیم تعریفپریر باش (همان.)111 :
ب ا به ادعای مور ،طبیعتگرایان اخلاقی بسیط بودن خوب را نادی ه گرف هان و آن را بر
و ب ین ترتیا مرتکا خطایی

مب ای خصیصه یا خصیصههای طبیعی تعریف میک

موسوم به مغالطهی طبیعتگرایانه میشون  .ازنظر او مغالطهی طبیعتگرایانه زمانی صورت
میگیرد که یاچیز غیرطبیعی مان «خوب» با هر چیز طبیعی خلط شود .مور خاطرنشان
میک که ح ی اگر «خوب» طبیعی فرض شود بازهم ماهیت مغالطه تغییر نمیک و از
اهمیت آن نیز کاس ه نمیشود .به عقی هی مور «خوب» را نمیتوان بر اساس م اهیم طبیعی
و ح ی ماوراء طبیعی تعریف کرد ،زیرا یا م هوم بسیط است (همان117:؛ آبلسون
ودیگران .)171 :1312 ،مور برای دفاع از ادعای

در مورد طبیعتگرایان ،اس لال پرس

باز 1را مطرح میک .
 .8-8-2استدلال پرسش باز

فرض ک یم طبیعتگرا «خوب» را با یا ویژگیِ طبیعی مان «لرّت بخ

بودن» تعریف

ک  ،ازآنجاکه بهطور معقول و به نحو مع اداری میتوان پرسدددی «آیا لرّت بخ
خوب اسددت؟» ،معقول بودن و مع اداری این پرس د
نامعقولی مان «آیا لرّت بخ

بودن ،لرّت بخ

سددبا میشددود که آن را با پرس د ِ
بودن اسدددت؟» معادل ن انیم .باز بودنِ

پرسدد ِ اول نشددان میده که خوب بودن ،چیزی بی
اگر «خوب بودن» همان «لرّت بخ

بودن،

بودن» باش د  ،پرس د

از لرّت بخ

بودن اسددت؛ زیرا

مرکور نیز پرس د ِ نامعقول و

بیمع ایی میشود (مور122 :1312 ،؛ آبلسون و دیگران.)172 :1312 ،
 .2-8هیوم و مغالطهی است -باید
1. open question
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ی مشهور قرن
شدکافِ بین اخلاق واقعیت چیزی اسدت که توسدط دیوی هیوم ،تجربهگرا ِ
هج هم ،مطرحش ه بود و اک ون بهع وان «قانون هیوم» ش اخ ه میشود.
ت آدمی 1مینویس :
هیوم در رسالهای در باب طبیع ِ
در هر نظام اخلاقی که تاکنون با آن برخورد کردهام ،پیوسته شاهد بودهام که
اندیشمندانِ بنیانگذارِ آن نظام با یک روش متداول و معمولی استدلال میکنند؛ وجود
یک خدا را فرض میگیرند و یا به مشاهدات امور مربوط به انسان میپردازند .من
آنجایی شگفتزده میشوم که بهجای گزارههای است و نیست ،با گزارههای
بایدونباید مواجه میشوم .این تغییر گزارهها [از است به باید] تدریجی و نامحسوس
است .این بایدها و نبایدها چیزهایی در خصوص روابطِ قطعیِ جدیدی هستند و این
روابط جدید باید مشاهده و تبیین شوند .همچنین باید مشخص شود که چگونه این
روابط جدید میتوانند از چیزهایی که با آنها بهطور کامل متفاوتاند به نحوی
قیاسی استنتاج شوند (.)Hume, 2009: 715

از گ ار هیوم چ ین برمیآی که پیشروی از زبانِ واقعیتها (زبا ِن است) به زبانِ اخلاق
(زبانِ بای ) از طریق اس اج اش باه است .این دو زبان به لحاظ م طقی از هم م مایزن ،
ب ابراین هرگونه تلاش برای پیون م طقی آنها مغالطه خواه بود« .است» بهطور قیاسی
«بای » را ن یجه نمیده ( .)Priest, 2007: 177–78قانون هیوم بر مب ای این ای ه ت ظیم
ش ه است که ملات اخلاقی ،راه مای ُک

ها هس

و

بهی ه ایتگری دارن

درحالیکه ملات مربوط به امور واق  ،فاق این ویژگی هس ؛ ب ابراین ملات اخلاقی
و ملات نا اخلاقی از هم م مایزن و بهطور م طقی نمیتوان یا ن یجهی اخلاقی را از
مق مات نا اخلاقی به دست آورد .برای مثال اگر شخصی بگوی « ،کودکآزاری سبا
درد و رنج است پس نبای کودکان را آزار داد»؛ دچار مغالطه خواه ش .
مغالطهی است -بای  ،باز کشف مهمی در اخلاقِ قرن بیس م است .برخی از فیلسوفان،
طبیعتگرایی اخلاقی را محکوم به این مغالطه یا به عبارتی محکومبه نقض قانون هیوم
میدان ؛ زیرا طبیعتگرایان در تبیین اخلاق از یاف ههای علوم طبیعی بهره میبرن و از

1. A Treatise of Human Nature
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گزارههای مربوط به واقعیتهای طبیعی (گزارههای ناظر به است و نیست) ،گزارههای
اخلاقی (گزارههای ناظر به بای ونبای ) را اس اج میک .
 .2داروینیسم اجتماعی در برابر مغالطههای طبیعتگرایانه

چارلز داروین 1با ان شدار ک اب م شأ انواع 2نظریهی تکاملی نوی ی را مطرح کرد .بع ازاین
ک اب افراد م و ه شددد ن که به و ود آم ن گونههای زیسددد ی و تکامل آنها ،علل فرا
طبیعی ن ارد .او در این ک اب ع وان کرد که تع اد مو وداتِ زن هی م ولّ ش ه ،بی

از

تع ادی است که بقا مییاب و به سن تولی مثل میرس ؛ ب ابراین بهطور مسلم ت ازع برای
بقداء 3بده میدان خواهد آمد  ،در این ت دازع برخی بداقی میمدان د و تولید مثل میک

و

ای جاسدددت که ان خاب طبیعی 4رخ میده  .بسدددیاری از م افعان نظریهی تکاملی ،سدددعی
کردند این نظریدده را در حوزههددای دیگر ،از ملدده اخلدداق بکددار گیرند و اخلدداق را نیز
محصدددولِ فرای د تکاملی ب ان  .ن یجهی تلاشهای اولیهی نظریهپردازان اخلاقِ تکاملی با
ع وان داروی یسمِ ا ماعی 2ش اخ ه ش (روس.)431 :1312،
 .8-2داروینیسم اجتماعی

داروین بدهت هدایی اخلداق تکداملی را پی

نراند  .موضدددعی که تحت ع وان داروی یسدددم

ا ماعی نام گرفت ،درواق توسدددط یکی از طرف اران داروین به نام هربرت اسدددس سدددر

2

پیریزی شد  .اسدس سر تکامل را نهت ها یا علم ،بلکه شیوهای از زن گی ،از مله زن گی
اخلاقی میدانسدددت .او باور داشدددت که تکامل خوب اسدددت و ما انسدددانها بای نیروهای
تکداملی را ارتقداء دهیم و یا دسدددتکم در برابر پیام های

مقاومت نک یم .(Spencer,

1. Charles Darwin
2. Origin of Species
3. struggle for survival
4. natural selection
5. Social Darwinism
6. Herbert Spencer
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)1896 :74; Pittenger, 1994:19داروی یهای ا ماعی یا همان نظریهپردازان اخلاق
تکاملی سد ی ،با تمسدا به ای هی پیشدرفت 1ادعا میکردن که نبای س راه تکامل ش .
ازنظر آنان تغییرات تکاملی ممکن اسدددت کُ و بیمع ی به نظر برسددد اما وق ی بهمثابهی
یا کل به آن نگریسدد ه شددود ،اسدداسدداً پی رون ه و رو به ر شدد ن اسددت (Spencer,
) .1874: 346این پیشدروی از ب و غیراخلاقی بهسوی خوب و اخلاقی صورت میپریرد
و فی ن سده خوب است .اسس سر مان سایر طرف اران داروی یسم ا ماعی ،تکامل را گرار
از وضدددعیدت همگن و سددداده به وضدددعی ی ناهمگن و پیهی ه میدی ؛ ای های که با نگاه
امروزی ،بیشدد ر لامارکی اسددت تا داروی ی 2.ازنظر اسددس سددر ،ایگاهِ انسددان در آخرین و
پیهی هترین مرحلهی پیشدرفت تکاملی اسددت .پیشدرف ی که او از آن سددخن میگ ت ،ت ها
پیشدددرفدت زیسددد ی و ا مداعی نبود ،بلکده پیشدددرف ی همده دانبه بود .بهطورکلی ازنظر
داروی یهای ا ماعی ،این الگوی پیشدرفت اسدت که انسانها را م حصربهفرد میسازد و
در اوج قلّهی تکامل قرار میده  .بهزعم آنان ،پیشرفت در مسیر تکامل باعث میشود که
فرای تکاملی ارزشها را در خود خلق ک .(Spencer, 1981: 235; Offer, 2010:
)277
 .2-2داروینیسم اجتماعی و اتهام مغالطهی طبیعتگرایانه

برخی از فیلسدوفان ادعا میک

ی
که تمام فلس ههایی که ب یانِ اخلاق را در وضعیت طبیع ِ

هدان میدان د بده دلیدل آنکده مرتکاِ مغالطههای هیومی و موری میشدددون محکومبه
شدکسدت هس  .داروی یسم ا ماعی و هر نظام اخلاقی مب ی بر نظریهی تکامل نیز چ ین
عداقب ی دارند ؛ زیرا طرفد اران آنهدا ،علداوه بر آنکده م هوم «خوب» را در قدالا م اهیم
طبیعیِ مربوط به واقعیتهای تکاملی تعریف میک

و دچار مغالطهی موری میشدددون ،

شدددکداف میان اسدددت و بای را نیز نادی ه گرف ه و از این واقعیت که «ان خاب طبیعی رخ
1. progress
 .2در نگاه لامارک ) (Lamarckفرای تکامل هتدار و غای م اسددت و غایت این فرای  ،انسددان اسددت .در
حالیکه از م ظرِ داروین غای ی ز بقا و تولی مثل و ود ن ارد و فرای تکاملی فاق
زن هی ک ونی ،همردیف با هم و در شمار گونههای حرف نش ه قرار دارن .

هت است و همهی مو ودات
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میده » به این حکم اخلاقی میرس که «ان خاب طبیعی رخ ادی درست است و ما بای
بده وقوع آن کمدا ک یم» و بد ین ترتیا دچار مغالطهی هیومی نیز میشدددون ؛ ب ابراین
داروی یسدددم ا مداعی و سدددایر اخلاقهای تکاملی مان آن ،فرومیپاشددد ( Hudson,

.)1983: 124; Ruse, 1986: 88
 .9اخلاق تکاملیِ مایکل روس و مغالطهی طبیعتگرایانه

روس اخلداق و معرفتشددد اسدددی را باهم مرتبط میدان  .به عقی هی او همانطور که در
معرفتش اسی بهقص آنکه ایی برای ص ق باز ک یم بهناچار از م هوم نامشروع پیشرفت
اسددد اده کردهایم ،در اخلاق نیز برای آنکه ب وانیم ارزشهای عی ی را وارد بحث ک یم به
ای هی نامشدروع پیشدرفت م وسدل شد هایم .درواق هم در معرفتش اسی و هم در اخلاق
اسدس سدری بودهایم و نه داروی ی .به نظر روس همانگونه که در معرفتشد اسی به ر است
بجدای آنکده تکدامدل را بدهع وان راه مدایی برای رشددد معرفدت علمی بد انیم ،با تکامل
ظرفیتهای ش د اخ ی شددروع ک یم ،در اخلاق نیز به ر اسددت بجای آنکه تکامل را بهع وان
راه مدایی برای زند گی اخدر ک یم ،با تکامل ظرفیتهای اخلاقی شدددروع ک یم .او مع ق
اسددت آراء داروین ما را به فهم به ری از ظرفیتهای اخلاقی میرسددان و اخلاقِ داروی ی،
ضدعفها و مشدکلاتِ سدایر نظامهای اخلاقی را نخواه داشت .مطابق با نظریهی داروین،
تمام مو ودات ،ن یجهی فرای تکاملِ ت ریجی و درازم ت از یا یا چ صدددورت
حیاتی سددادهان ؛ فرای ی تصددادفی و فاق

هت ،نه آنگونه که اسددس سددریها میپ ارن

پی رون ه و رو به ر شد ن .ازنظر داروین انسدانها نیز اعضای یاگونهی تکاملیاف هان
که با سدایر گونهها ،نیای مشد رکی دارن  .روس سدعی دارد در فلس هی اخلاق
آن را اخلداق داروی ی میندام  ،آراء داروین را

که خود

ی بگیرد و مان نظریهپردازان سددد ی

اخلاق تکاملی ،به ای هی پیشددرفت اسددس سددری م وسددل نشددود تا مان آنان دچار مشددکل
نگردد).(Ruse, 2003: 109-112
 .8-9اخلاق تکاملی مایکل روس :اخلاق داروینی

رویکرد طبیعدتگرایدانده بده اخلداق کده الب ده به قبل از داروین بازمیگردد ،با پیشدددرفتِ
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زیستش اسیِ

ی قویتر ش ه است .مطابق با قرائ ی

ی از طبیعتگرایی ،هر چیزی

ل ساخ ار
که به انسدان مربوط اسدت ،از مله ذهن و فره گ ،ب یان مادی دارد و طی تکام ِ
ژن یکی انسدددان و تعدامل

بدا محیط شدددکدل گرف ده اسدددت .روس حد ود دو دهه به ن

طبیعدتگرایدانی اسددد د لدال میک که اخلاقِ ه جاری را مب ی بر تکامل میدان و ادعا
میک

ت اوتی بین یاف ههای زیستش اس و فیلسوف و ود ن ارد .زیستش اسی تکاملی

د ی به سدددازوکارهای علّی میپردازد که مطابق آنها فوای ژن یکی ،سدددبا ایجاد
همکداریهدای مرتبط بدا رف دارهای اخلاقی میشدددون  .ان خاب خویشددداون ی 1و دگر

دوسدد یهای م قابل 2از این قسددم سددازوکارها هسدد  .روس در ک اب داروین را

ی

بگیری به پارهای از شددواه تجربی اشدداره میک تا نشددان ده احسدداسددات اخلاقی ،در
حیوانات و خصوصاً در شامسانزهها (که به لحاظ تکاملی به ما نزدیاترن ) نیز و ود دارد
و سدددسس ن یجده میگیرد که اخلاق ،محصدددولِ فرای ان خابِ طبیعیِ داروی ی اسدددت و
خاس گاه ژنی دارد ).(Ruse, 1986: 223-230
ب ا به گ هی روس در مباحث فلس یِ مربوط به اخلاق ،با دو سطح از اخلاق موا ه
هس یم :اخلاق اساسی یا ه جاری ،به «آن چیزهایی که بای انجام دهیم» مربوط میشود
(بهع وان نمونه :همسایهات را مان خودت دوست ب ار)؛ و فرا اخلاق ،به این میپردازد
که «چرا بای آن چیزها را انجام دهیم» (بهع وان نمونه :خ اون میخواه که شما همسایه-
تان را دوست ب اری ) .روس ادعا میک اخلاق اساسی ،یا نوع توهم است که توسط
ا باورِ ما
ژنها در ما قرار دادهش ه است .این توهم یا سازش موفّق است زیرا نهت ها سب ِ
به اخلاق اساسی میشود بلکه باعث میشود اخلاق اساسی را دارای ب یانهای عی ی ب انیم.
ازنظر روس توهمِ عی ی بودن اخلاق ،از انسانها همکاران ا ماعی به ری میسازد.
به است ق ری دعوی روس را واکاوی ک یم .روس میگوی حکم اخلاقی مان
«همسایهات را مان خودت دوست ب ار» به هیچ واقعی ی در هان اشاره ن ارد که آن
واقعیت ب وان درس ی این حکم را ن یجه ده ؛ ب ابراین اخلاقِ اساسی ،ذه ی است و ما توهم
1. kin selection
2. reciprocal altruism
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آن را داریم که این احکام عی یان و به نحوهی نگرش انسانها به آنها بس گی ن ارن  .به
عقی هی روس ،توهمِ عی ی انگاش نِ اخلاقِ اساسی ،ریشههای ژنی دارد .به عبارتی عم هی
انسانها در این توهم شریاان و اش راک چ ین ژنهایی در بین آنان باعث میشود مع ای
یکسانی از احکام اخلاقی داش ه باش ؛ ب ابراین اخلاقِ اساسی در مع ا عی ی است.
درحالیکه اگر عی ی بودن اخلاق را به مع ای م عارف آن در نظر بگیریم و تصور ک یم
واقعیتهای اخلاقی و ود دارن که م ضمن احکام اخلاق اساسیان  ،ازنظر روس دچار
توهم ش هایم .زیرا بهزعم وی چ ین واقعیتهای تضمینک های و ود ن ارن  .قبل از
روس ،ان مکی 1نیز به این نک ه اشارهکرده بود که بخ

مهمی از تجربهی اخلاقی،

عی یتبخشی به اخلاق است .نهت ها احساس میک یم بای کارهای درست و م اسا را انجام
دهیم بلکه تصور میک یم این کارها بهراس ی درست هس  .اگر دزدی را اش باه میدانیم
ت ها به این دلیل نیست که این عمل را دوست ن اریم بلکه تصور میک یم بهراس ی کار
نادرس ی است؛ ب ابراین به نظر روس ،اخلاق ،ذه ی است درحالیکه مع ایِ آن عی ی است
(.)Ruse, 2010: 309
ب ا به نظریهی تکاملی داروین ،احساسی که نسبت به درست یا نادرست بودن رف اری
داریم و آن احساس را برتر از آرزوهای شخصی میدانیم و بعضاً آن را خارج از حوزهی
زیس ی در نظر میگیریم ،نهای ًا از فرای های زیس یمان نشأت میگیرد و امروزه میدانیم
که ب یان های ژنی دارد .روس مع ق است عملکرد مو ودات انسانی زمانی به ر خواه
ش که توسط ژنهایشان فریا داده شون تا تصور ک
ملزم به پیروی از آن هس

که اخلاق عی ی و ود دارد و آنان

( .)Ruse et-al, 1986: 179ب ا به ادعای روس ،باورهای

انسان تحت تأثیر قواع ی قرار میگیرن که ریشههای ژن یکی دارن  .این قواع که او آنها
 John Mackie 1.فیلسددوف اسدد رالیایی قرن بیسدد م که نظریهی خطا را مطرح کرد .او از ذه ی بودن ارزشهای
اخلداقی و غیرمعرف ی بودن آنهدا دفاع می ک  .مکی بر این عقی ه اسدددت که هرگونه داوری در مورد احکام اخلاقی
خطاست.
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را قواع ِ اپیژن یا 1مینام در فرای های فیزیولوژیکی ریشه دارن و بر فرای های رش
روانی اثر میگرارن و همه ین افراد را مس ع میک

که برخی از رف ارها را در مقابل

برخی دیگر بسریرن  .بهعبارتیدیگر ،ما اخلاقی فکر میک یم زیرا سوژهی قواع ی هس یم
که ب یان ژنی دارن و مس ع مان ساخ هان تا برخی ُک

ها را درست و برخی دیگر را

نادرست ب انیم).(ibid :180

الب ه ازنظر روس مو بیتگرایی 2ژنی نادرست است .ما انسانها با حشرات ا ماعی
فرق داریم؛ اگر مثل آنها برای آنهه انجام میدهیم بهطور کامل برنامهریزیش ه بودیم،
در آن صورت آزادیِ ان خاب ن اش یم؛ اما ما مو ودات آگاهی هس یم ،هم نسبت به
فرمانهایی که از طریق قواع مب ی بر ژن به ما تحمیل میشون و هم نسبت به تجویزی
بودن اخلاق آگاهی داریم .روس با بهرهگیری از اس عارهای ،آزادی ان خاب انسان را با
رف ارهای بهطور کامل ژن یکی مورچهها ،مقایسه میک  :مورچهها بهسان موشاهایی
هس

که محل ه فشان تغییر نمیک

و رف ارهای ا ماعیشان بهطور ژن یکی مهار

میشود .م اف ِ مورچهها در همان چیزی است که انجام میده  .معمولاً چ ین موشاها/
مورچههایی خوب کار میک ؛ اما انسانها شبیه به موشاهایی هس

که درونِ خودشان

رادارهای ردیاب دارن  .وق ی موض ِ ه فشان تغییر میک  ،از عه هی تغییرات برمیآی
زیرا آنان میتوان اطلاعات را به دست آورن و مطابق با آن مسیرشان را اصلاح ک .
رف ارهای ا ماعی در انسانها ،از طریق ژنها بهطور سخت و محکم ،مهار نمیشون .
 .1قواع اپیژن یا ) (epigenetic rulesقی هایی بر رویههای رش د انسددان هسدد
تکاملی اسدت و ب یان ژن یکی دارن  .این قی ها باعث میشدون نحوهی رش

که خاسدد گاهشددان نیازهای

سمی و یا رش فکری و عملی انسان از

مجراهای خاصددی بگررد و رها نباش د  .روس ،م ازدواج خواهر و برادر را نمونهای از قواع اپیژن یا میدان  .به
عقی هی او ،یا قاع هی اپیژن یا ،انسددان را از رابطهی سددی با نزدیکان  ،خصددوصداً با خواهر و برادرش ،دور
میک  .دلایل تکاملی بسددیاری و ود دارد که نشددان میده چ ین روابطی بسددیار ب هسد  .فرزن انی که محصددول
چ ین روابطی هسدد

به دلیل همسددانی ژنهای مشددابه (هموزیگوت) ،اح مالاً دچار بیماریهای سددخت و کُشدد ه

خواه شد ؛ ب ابراین ازدواج با نزدیکان مورد ان خاب واق نمیشددود .پس قاع هی اخلاقی به محارمت نزدیا نشددو
یا قاع های است که ریشهی ژن یکی داش ه و سبا میشود تا انسانها از این عمل ا اب ک

( Ruse, 1986:

.)146-7
2. determinism
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انسانها برنامهریزی نش هان که کورکورانه عمل ک ؛ بلکه برنامهریزیش هان تا به
راه ماییهای معی ی پاسخ ده و م افعشان نیز در این شیوهی انجا ِم امور است .ازنظر روس
انسانها و مورچهها ،به لحاظ زیس ی موفق هس  .نک ه در ای جاست که انسانها (برخلاف
مورچهها) بهنوعی دارای بُع آزادی ارادهان و همان موشاهایی که مجهز به رادارهای
ردیاب هس

(برخلاف موشاهایی با مسیر ثابت) ،عمل میک ).(Ruse, 1986: 261

همانطور که در اب ای این بخ

آورده ش فلس هی اخلاق روس بر مب ای شواه تجربی

ب اش ه است .شواه ی که به باور روس و ود رف ارهای اخلاقی در میان حیوانات را تأیی
میک

و سبا میشون تا او اخلاق را محصول فرای تکاملی و دارای خاس گاه ژنی

ب ان  .در ای جا دو نک هی قابلتأمل و ود دارد .اول ای که روس رف ارهای ا ماعی
حیوانات را رف ارهای اخلاقی میانگارد و از م لهای علّی مربوط به تبیینِ رف ارهای
ا ماعی آنها ،برای تبیین رف ارهای اخلاقی انسانها نیز اس اده میک  .درحالیکه
رف ارهای ا ماعی حیوانات ،رف ارهای اخلاقی محسوب نمیشون
ک

زیرا محصول

های قص م و آگاهانه نیس  .بهسخ ی ب وان عملی که آگاهانه و باه ف نباش را

اخلاقی یا غیراخلاقی دانست .فردی که ناآگاهانه دست بر روی اهرمی قرار میده که
بهمو ا آن فرای ی آغاز میشود و انسانی به ق ل میرس را به لحاظ حقوقی بازخواست
میک

اما کم ر کسی عمل وی را غیراخلاقی ارزیابی میک  .دوم اینکه به نظر میرس

در فلس هی اخلاق روس ،م شأ ه جارها و قوانین اخلاقی با م شأ گرای ها و ظرفیتهای
اخلاقی (از مله گرای

به ارزشگراری و قضاوتهای اخلاقی) یکسان انگاش ه ش ه

است .روس از این فرض که گرای ها و احساسات اخلاقی ،ریشه و علل ژنی دارن به این
ن یجه میرس که اخلاق اساسی نیز توهمی با ریشههای ژن یکی است؛ سازشی 1م ی است
که م شأ عی ی و بیرونی ن ارد .از دعاوی روس چ ین برداشت میشود که وی در
شکل گیری ه جارهای اخلاقی نق

فره گ را

ی نگرف ه است؛ ازنظر او فره گ نیز

م طبق با قواع اپیژن یا است و مان اخلاق ب یانهای ژنی دارد ).(Ruse, 1986: 147
1 - adaption
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این ای هی روس بهسخ ی پریرف ه میشود زیرا تکامل فره گی و ه مشخصی از تکامل
است که از تکامل زیس ی پیشی میگیرد .یا ه

فره گی (برخلاف ه

ژنی)

میتوان در م ت کوتاهی به معیت زیادی ان قال پی ا ک ؛ ب ابراین ازآنجاکه ه جارهای
اخلاقی م أثر از عوامل فره گی و مرهبی هس

اخلاق ریشههای غیر زیس ی پی ا میک .

درست است که ه جارهای اخلاقی ،غالباً رف ارهایی را توسعه میده که مو ا افزای ِ
شایس گی 1زیس ی افراد میشون  ،مان مراقبت از کودکان و پرهیز از ق ل و غارت ،اما
همبس گی میان ه جارهای اخلاقی و شایس گی ضروری نیست :در برخی وام ِ انسانی،
برخی از احکام و ه جارهای اخلاقی نهت ها ارتباط کمی با شایس گی زیس ی دارن یا اصلاً
ارتباطی ن ارن  ،بلکه ممکن است با م اف شایس گی زیس ی در تضاد نیز باش  .فردی که
در اس رالیا زن گی میک اما برای گرس گان افریقا کما مالی میفرس عملی اخلاقی
انجام میده که ربطی به شایس گی زیس ی خودش ن ارد ،چراکه اصلاً ان ظار مقابلهبهمثل
را در آی های دور نیز ن ارد.
.2-9

اخلاق داروینی و مغالطههای طبیعتگرایانه

روس نیز مدان د بسدددیداری از فیلسدددوفدان ،اخلداقِ داروی یهای ا ماعی را به مغالطههای
طبیعدتگرایدانده (بده این دلیدل کده خوب را بر مب ای واقعیتها و مسدددیر تکاملی تعریف
میک د و از واقعیتهای تکاملی به ه جارها میرسددد ) م هم میک ؛ اما به نظر او ک ار
گراشددد ن اخلاق تکاملی بهطور کامل ،آنهم بهانهی نقض ِقانون هیوم و مغالطهی موری
تصدددمیم بسدددیدار عجولانهای اسدددت؛ و ادعا میک اخلاق تکاملی که وی با تکیهبر آراء
داروین و بدا برداشدددت درسدددت از آن صدددورتب د ی کرده اسدددت دچدار مغدالطدههای
طبیعتگرایانه نخواه ش ). (ibid: 78
 .8-2-9اخلاق داروینی و پرهیز از مغالطهی موری:

روس مغالطهی طبیعتگرایانهی مور را یا اسد لال فلس ی دقیق نمیدان و مع ق است
1 -fitness
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برای نق نظریههای فرا اخلاقی ،بای ب یانهای این نظریهها را بررسی کرد .در نق اس لال
پرس د

باز میتوان گ ت که نهت ها در تعریف م هوم اخلاقی ِِ«خوب» ،بلکه در تعریفِ

اغلا م اهیم دچار مشددکل هسدد یم .شددکسددت در ارائهی تعریفِ «خوب» دلیلی برای
غیرطبیعی بودن آن نیسددت .م هوم اخلاقیِ «خوب» ،م هومی اسددت که با گرشددت زمان
دسد خوش تغییر میشدود (م سدوخ شد ن بسدیاری از ه جارهای گرشد ه و یا شکلگیری
ه جارهای

ی نشانده هی تغییرات این م هوم است) .ما در شرایط مخ لف ،چیزهای

مخ ل ی را ب ا به دلایل مخ لف «خوب» مینامیم؛ ب ابراین باز بودن و مع ادار به نظر رسی ن
پرس د

مرکور بی

از آنکه به غیرطبیعی بودن «خوب» مربوط شددود به ثابت نبودن این

م هوم ارتباط پی ا میک  .علاوه بر این ،ح ی اگر اسددد لال پرسددد

باز را بسریریم،

مغدالطهی طبیعتگرایانه ،نق ی بر فلسددد هی طبیعتگرایان تقلیلگراسدددت و موضددد
طبیعدتگرایدان نا تقلیلگرا را ته ی نمیک ؛ و روس آشدددکارا تقلیلگرایی را انکار
میک د ).(Ruse,1995: 287بعلداوه روس در هیچ کجایِ آثارش درصددد د تعریف
«خوبی» برنیام ه اسدت .اگر چ ین کرده بود آنگاه این پرسد

مطرح میش که آیا دچار

مغالطهی مور ش ه است یا نه .بهطور خلاصه دلیلهای روس بر آنکه طبیعتگرایی اخلاقی
وی دچار مغالطهی طبیعتگرایانهی تعری ی یا موری نش ه است چ ین ساخ اری دارد:
مور نشان میده که تعریف م اهیم اخلاقی به م اهیم نا اخلاقی (از مله م اهیم
طبیعی) ناممکن است .روس میگوی اولاً این مشکل برای عم هی م اهیم طبیعی نیز و ود
دارد و مثلاً بهراح ی نمیتوان م هومی طبیعی مان ژن را تعریف کرد؛ ثانیاً م اهیم طی
زمان تغییر میک

و م اهیم اخلاقی از این قاع ه مس ث ا نیس ؛ و ثالثاً و مهمتر ای که وی

اصلاً درص د تعریف م اهیم اخلاقی نبوده است که دچار این مغالطه شود .دو دلیل نخست
باعث میشون که روس مغالطهی س خ مور را چ ان
ح ی اگر مغالطه را

ی نگیرد و سومی میگوی که

ی بگیری مشکل برای تقلیلگرایان است ،یع ی کسانی که درص د

فرو کاهی اخلاق به زیستش اسیان اما ازآنجاکه روس ویژگیها و م اهیم اخلاقی را عی ی
نمیدان  ،قص تقلیل و فرو کاهی آنها را نیز ن ارد.
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 .2-2-9اخلاق داروینی و پرهیز از مغالطهی هیومی

ردِ امکانِ اسد اجِ م طقی «بای » از «اسدت» ته ی ی برای موضد طبیعتگرایان محسوب
نمیشدود زیرا اثبات ز در ریاضدیات ،امکانپریر نیست .طبیعتگرایان اخلاقی میتوان
و قصد دارن که خاسد گاهِ طبیعیِ اس ع ادها و ه جارهای اخلاقی را (به کما واقعیتها
و علوم طبیعی) از طریق اس د لال ح سددی بیان ک

و به رین تبیین را از رف ارهای اخلاقی

ارائدده ده د ؛ ب ددابراین دلیددل روس بر آنکدده طبیعددتگرایی اخلدداقی وی دچددار مغددالطددهی
طبیعتگرایانهی اسد ا ی یا هیومی نش ه است چ ین ساخ اری دارد :هیوم امکان اس اج
م طقی گزارههای مربوط به «بای » را از گزارههای ناظر به «است» م ی میدان ؛ اما روس
در طبیعددتگرایی داروی ی خود چ ین گددراری انجددام ند اده اسدددت .او ادعددا میک د در
طبیعتگرایی اخلاقیاش ،خاسدد گاه زیسدد ی گرای های اخلاقی را معرفی کرده اسددت و
بههیچو ه به تکامل بهع وان مب ایی برای تو یهِ اخلاق م وسدل نشد ه است؛ زیرا او مب ایی
برای اخلاق ،بهع وان چیزی که ضدامن درسد ی احکام اخلاقی باشد  ،قائل نیست؛ ب ابراین
وی دچار مغالطهی هیومی نشد ه است) .( Ruse, 2006: 20برای فهم به ر این اس لال،
روس مورد رنگ بی ی را نمونه میآورد .فیزیولوژیسد ی که در مورد سددازوکارهای ایجاد
رندگ پژوه

میک د از چگونگی ایجاد حس رنگ بی ی سدددخن میگوی  .درحالیکه

رنگها در هان خارج و ود ن ارن و ما توهم عی ی بودن آنها را داریم .بهع وان نمونه
همه با دی ن میزی آن را قهوهای مینامیم« .این میز قهوهای است» ن یجهی م طقی دس های
از دیگر گزارهها نیسددت بلکه محصددول دسدد های از فرای های علّی اسددت که الب ه عی ی
هسد  .به نحو مشدابه گزارههای اخلاقی ناظر به «بای »ها محصدول فرای های علّی زیس ی
هسد

اما ن یجهی م طقی دسد های از گزارههای ناظر به «است» نیس

و ب ابراین مغالطهی

هیوم رخ ن اده است).(Ruse, 1995: 286

بعلاوه ،اول ای که مشخص نیست هیوم امکا ِن پل زدن شکاف «است» و «بای » را بهطور
کامل انکار کرده باش  .وی ت ها امکان اس اج م طقی را به چال

میکش و نه امکان هر

نوع پل زدنی را .روس مع ق است که تکامل به شیوهی م حصربهفردی میتوان این فاصله
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را پل بزن ؛ ت ها از این طریق است که میتوان از «نحوهی بودن امور» به «نحوهایکه بای
باش » رسی ( .)ibid: 88همانگونه که مثال رنگها در بالا نشان میده دس های از
فرای های علّی میتوان

ما را وادار به صحه گراردن بر این گزاره ک

که «این میز

قهوهای است»؛ درحالیکه گزارهی موردنظر را به نحوی م طقی از گزارههای ناظر به
توصیفِ فرای های علّیای که م جر به این صحه گراردن میشون  ،اس اج نکردهایم .به
نحوی مشابه ،دس های از گزارهها که در توصیف واقعیتهای تکاملیِ مربوط به و ود
آم ن گرای های اخلاقی ،ارائهش هان و ود دارن  .همانطور که هیوم گ ه است از این
گزارهها نمیتوان گزارههای اخلاقی را اس اج کرد؛ اما پریرش آن گزارهها میتوان
به رین تبیین برای پریرش گزارههای اخلاقی باش  .در ای جا با توسل به اس اج به رین
تبیین گرار رخ داده است و نه با توسل به اس لالی قیاسی .دوم ای که ح ی اگر هیوم انکار
ک که شما میتوانی هست را به بای برسانی  ،برای هم لی با او به اس لالهای بیش ری
نیاز داریم .درواق هیوم برای آنکه نشان ده ت ها راه پل زدن میان استها و بای ها اس اج
قیاسی است بای علیه دیگر صور اس اج از مله اس اج به رین تبیین و اس قراء دلایلی
اقامه ک  .الب ه میدانیم که این کار را دربارهی اس قراء به رین نحو انجام داده است؛ اما
چ انکه مشهور است در همان نق اس قرا نیز درص د برمیآی مسأله اس قرا را در سطح
روانش اسی حل ک  .به عبارتی هرچ امکان پل زدن به شیوهای قیاسی از گزارههای
زئی بهکلی و ود ن ارد اما ساخ ار روانش اخ ی ما بهگونهای است که این پل را میزن .
به نحوی مشابه ان ظار آن میرود که پل زدن از «است» به «بای » نه به لحاظ قیاسی ،بلکه به
مع ای پریرش برخی اصول اخلاقی به علت و ود برخی گرای های رف اری برآم ه از
ساخ ارهای زیس یِ تکاملی ممکن باش .
روس مع ق است فرا اخلاق داروی یاش مرتکا مغالطه نمیشود و آن را دور میزن ؛
زیرا ازنظر او اخلاق ب یان و تو یهی ن ارد .او خود میدان که پاسخ

م جر به شا

گرایی اخلاقی میشود اما این شا گرایی را مربوط به مبانی اخلاق میدان و نه به
دس ورات ه جاریِ آن ) .(Ruse, 2006: 20مثال رنگ بی ی در فهم به ر این رأی روس
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راهگشا است .افراد مو ود در یا فره گ در نامگراری رنگها اخ لافهای فاحشی
ن ارن  .اگر دانشجویی رنگ میز مو ود در کلاس را قهوهای تشخیص ده معمولاً سایر
دانشجویان نیز همان نامِ رنگ را بر میز میگرارن و بعی است یکی از دانشجویان بگوی
«اما به نظر من این میز سبزرنگ است» .چ ین ا ماعی راه را بر شا گرایی در سطح نام
نهادن بر رنگها میب د .این در حالی است که همان دانشجویان در درس اپ یا با این
نظر موا ه میشون که رنگها در هان خارج و ود ن ارن  .درواق در آن کلاس نسبت
به و ود رنگها در هان خارج موضعی شاگرایانه اتخاذ میک ؛ اما این شاگرایی
باعث نخواه ش که در سطح نامی ن رنگها شاگرا شون  .به نحوی مشابه روس از
این رأی حمایت میک که اصول اخلاقی برمب ایی عی ی اس وار نیس

و ب ابراین موضعی

شاگرایانه اتخاذ میک ؛ اما این شا گرایی راه را بر شا گرایی در سطح اخلاق
اساسی نمی گشای و کماکان افراد مخ لف بر این اصل اخلاقی که دزدی ب است صحه
میگرارن .
 .4نقدی به آراء روس

اخلداقِ تکداملی کده روس از آن حمدایت کرده و آن را اخلاق داروی ی مینام از انا
برخی از فیلسددوفان موردان قاد قرارگرف ه اسددت .با تو ه به موضددوع مقاله از میان م ق ان،
ت ها به آراءِ ویلیام روتشدددی ر و دیوی مارتی سدددن میپردازیم .روتشدددی ر و مارتی سدددن در
مقدالدهای (در  )1111بده نقد روس پرداخ د  .آنان مع ق ن اخلاق تکاملی میتوان عی ی
باشددد و ترس از ارتکاب مغالطههای طبیعتگرایانه باعث شددد ه اسدددت که روس به خطا
اخلاق را توهم ب ان  .از دی ایشدان ع م تو ه به سطح فره گ توسط روس علت خطای
وی است.
 .8-4نقد روتشیفر و مارتینسن

روتشدددی ر و مدارتی سدددن بر این بداورند کده روس از ترس آنکده مبادا دچار مغالطههای
طبیعتگرایانه شود در چ ین مورد خطا میک  .نخست آنکه خودش داروین را بهان ازه
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ی نگرف ه اسدت وق ی از او سدخن میگوی به گزارشی تاریخی بس ه میک و

نه آنکه درص د گس رش آراء وی برای فهم به ری از اخلاق باش  .دوم ای که از ترس شق
موری مغدالطده ،اخلداق را از عی ییدت اند اخ ده اسدددت .به عبارتی از ترس اتهامِ فروکاهی ِ
م اهیم اخلاقی (مان خوبی) به سطح ژنها ،بهطور کل از ارتباط م اهیم اخلاقی با م اهیم
طبیعی چشددمپوشددی کرده اسددت و این قط کردن رابطه ،مب ای عی ی اخلاق را از بین برده
اسدددت .سدددوم ای که از ترس شدددق هیومی مغالطه از تو یه اخلاق دسدددتشدددسددد ه اسدددت
).)Rottcheafer et-al, 1999: 150
هری فرانک ورت 1فیلسوف معاصر آمریکایی تمایزی میان دودس ه از خواستها قائل
است :خواستهای اولیه که مورفی 2آنها را احساسات م عارف 3مینام و خواستهای
ثانویه که مورفی به آنان احساسات اخلاقی میگوی  .خواستهای ثانویه خواستهایی در
باب خواستهای اولیه هس  .روتشی ر و مارتی سن مع ق ن روس میان این دو خلطی انجام
داده است .احساسات اخلاقی معرفیش ه توسط روس از س خ خواستهای اولیه هس

اما

خود او ویژگیهای خواستهای ثانویه را برای آنان قائل است .از دی ایشان احساسات
اخلاقی معرفیش ه توسط روس بای توسط خواستهای سطح دوم که از طریق فره گ
و آموزش فراگرف ه میشون ه ایت شون ).(ibid: 156
ایراد دیگر روتشی ر و مارتی سن به دعوی توهمی بودن اخلاق است .آنان مع ق ن
طبیعتگرا مل زم به پریرش این رأی روس نیست که عی ی بودن اخلاق توهم است .میتوان
طبیعتگرا بود و درعینحال اخلاق را عی ی دانست .اخلاق به این مع ا ذه ی است که
درست و نادرست توسط سرشت انسان تعیین میشود و ب ون سرشت انسان درست و
نادرست و ود ن ارن  ،اما به این مع ا که ه جارها از خارج بر انسان تحمیل میشون  ،عی ی
است .به عبارتی اخلاق مس قل از سرشت انسان نیست اما توسط عوامل ا ماعی و فره گی
1. Harry Frankfurt
2. Murphy
3. normal feeling
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از بیرون بر انسان بار میشود .اخلاق از کارکردهای سرشت انسان است ب ون آنکه توسط
آن م عیّن شود .از دی این دو ،روس از ترس آنکه مبادا با عی ی دانس ن ه جارها دچار
معضل هیوم شود آنها را توهمی در نظر میگیرد .وی میپ ارد اگر ارزشها مان
واقعیتها عی ی باش در آن صورت با مشکل مشخص کردن رابطهی آنها موا ه خواهیم
بود؛ ب ابراین برای فرار از این مشکل است که عی ی بودن عوامل فره گی در اخلاق را انکار
میک  .روتشی ر و مارتی سن مع ق ن یا طبیعتگرای داروی ی بای نقطهی آغازش
مشخص باش و با مشکلات نیز بج گ  .نقطهی آغاز وی نیز دو چیز است :طبیعتگرایی و
داروی یسم؛ اما نقطهی شروع روس ا اب از مغالطههای طبیعتگرایانه در هر دو شکل
ارائهش ه توسط مور و هیوم است).(ibid: 159
روتشی ر و مارتی سن پاسخ اح مالی روس را نیز مطرح میک  :همانطور که رنگها
را به اشیاء که درواق فاق رنگ هس

نسبت میدهیم ارزشهای اخلاقی را نیز به وضعیت

اموری که فاق ویژگی اخلاقیان نسبت میدهیم؛ ب ابراین وق ی ارزشهای اخلاقی واقع ًا
در هان خارج و ود ن ارن نگاه واق گرایانه حکم میک که بگوییم و ود ن ارن  ،نه
ای که ت ها از ترس مغالطهی طبیعتگرایانه چ ین کردهایم .اشیایی در هان هس

که

موا ههی با آنها توهم واقعی بودن رنگ را به و ود میآورد .به نحو مشابه وضعیتهای
اموری در هان هس

که موا ههی با آنها احساس اخلاقی را در ما ایجاد میک .

روتشی ر و مارتی سن میگوی مثال رنگها نشان میده که رنگها در هان خارج
مر

ن ارن ولی م ب دارن  .بهعلاوه موارد دیگری هم داریم که هم مر

دارن و هم

م ب  ،بهع وان نمونه شکل برگ و نه رنگ آن .روس اب ا بای نشان ده که اخلاق مان
رنگ است و نه مان

شکل .ح ّی اگر این را هم نشان ده به مع ای آن نیست که

ویژگیهایی در هان و ود ن ارن که به نحوی غیرمس قیم احساسات اخلاقی را در ما به
و ود نمیآورن  .این ویژگیها رابطهای 1هس ؛ رابطههایی از امور در امعه؛ و ب ابراین
خارج از ما و ود دارن ).(ibid: 160
1. relation
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روتشی ر و مارتی سن مع ق ن طبیعتگرای ض تقلیلگرا میتوان ب ون آنکه اخلاق
را از عی یت بی ازد از مغالطهها ا اب ک  .از م ظر ایشان ویژگیهای اخلاقی و ود دارن
اما قابلتقلیل به ویژگیهای نا اخلاقی نیس ؛ ب ابراین قابلتعریف به آنها هم نیس
(ا اب از مغالطهی طبیعتگرایانه به قرائت مور) .ویژگیهای اخلاقی مان شایس گی در
نظریهی تکامل هس  .شایس گی یا ویژگی گرایشی است .گرای ها هم و وه درونی
دارن و هم در محیط تعریف میشون  .ویژگیهای اخلاقی نیز چ ینان  .روتشی ر و
مارتی سن میگوی احساسات اخلاقیِ مورداشارهی روس به قسمت اول اشاره دارن اما به
بخ

محیطی ،یع ی ا ماعی و فره گی ،اشارهای ن ارن  .همانطور که شایس گی بر

ویژگیهای ارگانیسم ،اب اء 1دارد اما ت ها به آن ویژگیها مح ود نمیشود؛ اخلاق نیز
چ ین است ) .(ibidروتشی ر و مارتی سن ،تو یه طبیعتگرایانهی اخلاق را (که به شکل
اس ا ی مغالطهی طبیعتگرایانه بازمیگردد) بهرهگیری از مق مات تجربی برای رسی ن
به ن ایج اخلاقی میدان  .ب ا به ادعای ایشان ،در اشیاء ویژگیهای اخلاقی و خصیصههای
خوب-ساز 2یا درست-ساز[ 3هم ای صادق سازها در بحث ص ق] و ود دارن که
میتوان باورهای اخلاقی را صادق یا کاذب ک  .اگر از نظریهی تکامل در تبیین این
ویژگیها اس اده ک یم طبیعتگرایی اخلاقی داروی ی قوی را اخر کردهایم .روتشی ر و
مارتی سن میگوی ح ّی اگر طبیعتگرایی اخلاقی داروی ی قوی را نسریرف ی لازم نیست
به سرا روس بروی زیرا طبیعت گرایی داروی ی ح اقلی نیز در اخ یار شماست .به این مع ا
که باورهای اخلاقی میتوان بس ه به ای که م علق به رین نظام تو یهی م سجمی باش که

1.اب اء یا سدوپرونی س ) (supervenienceنظریهای اسدت که مطابق قرائت رایج آنوق ی الف به ب مب ی است
ب ان مع ا اسدت که هر تغییری در ب برآم ه از تغییری در الف است و الب ه امکان دارد تغییری در ب رخ ده ب ون
آنکده تغییری در الف رخ دهد  .بدهع وان نمونده حدالدات و خواه ذه ی بر اثر خواه فیزیکی پد ید مییاب و هر
خاصیت ذه ی در یا شیء به خواه فیزیکی آن بس گی دارد و با آن خواه فیزیکی تعیّن مییاب اما هر تغییر در
سطح مغزی ضرورتاً به تغییری در سطح ذه ی نمیانجام .
2. good- making
3. right- making
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برای فعالیتها و قراردادهایمان پریرف هایم ،صادق و یا در غیر این صورت کاذب باش
(.)ibid: 169-170
 .5پاسخ روس به منتقدان

برخلاف آنهه روتشددی ر و مارتی سددن ادعا میک

آموزش و

روس م عی اسددت که نق

فره دگ را ندادید ه نمیگیرد ازنظر او انسدددانها به م دِ فره گ و آموزش ،گرای های
مرتبدهی دومی پید ا میک

که از طریق آنها احسددداسهای اولیهشدددان را مهار و ت ظیم

میک د  .او بهصدددراحت اعلام میک که هرگز و ود یا اهمیتِ آموزشِ اخلاق را انکار
نخواه کرد .انسدانها مو وداتی هسد

که بهواسطهی تعاملات ،گرای های درونیشان

رش پی ا میک ؛ ضمن ای که از طریق آموزش ،پرورش مییاب  .ازنظر روس ،احساسات
اخلاقی ،وضدعی ی مشابه زبان دارن ؛ زبان علاوه بر ای که ریشههای ژن یکی دارد بهواسطهی
آموزش و فره گ غ ی میشود .الب ه روس ادعا نمیک که هرگونه آموزشی مو ودات
اخلداقی ببدار خواهد آورد و یدا هر انحراف اخلداقی به آموزش ناکافی مربوط میشدددود
(.)Ruse, 1995: 261
روس مع ق است روتشی ر و مارتی سن از وضعیت صوری فراتر میرون ؛ آنان از
اخلاقی حرف میزن که دارای ویژگیها و هس وم هایی باو ود واقعی هس
میک

و ادعا

ترسی از مغالطههای طبیعتگرایانه ن ارن  .ازنظر روتشی ر و مارتی سن ویژگیهای

اخلاقی بر روی ویژگیهای نا اخلاقی مینشی

همانگونه که ویژگیهای رنگ بر روی

ک
ویژگیهای غیر رنگی .ایشان از اب اء سخن میگوی و از این طریق راهی برای در ِ
ویژگیهای اخلاقی بهمثابهی ویژگیهای عی ی اشخاه و پ ی هها باز میک

و روس که

با عی یت ویژگیهای اخلاقی مخالف است در پاسخ به آنان میگوی وق ی از اخلاق
بهمثابهی توهم حرف میزن م ظورش این نیست که اخلاق بههیچو ه و ود ن ارد .او
خ جر مکبث را مثال میزن ؛ به رغمی که میدانیم مکبث مو ودی خیالی است اما
نمیگویم که خ جر مکبث اصلاً و ود ن ارد .اخلاق و خ جر مکبث هر دو بهنوعی و ود
دارن زیرا در غیر این صورت هیچیا نمیتوانس

تأثیری را که اک ون دارن داش ه باش
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( )ibid:288و الب ه همانگونه که و ود داش ن خ جر مکبث م اوت از و ود داش ن
خ جری واقعی است که در بازار خری وفروش میشود ،اخلاقی که وی آن را بهنوعی
واقعی میدان به نحوی م اوت ازآنهه واق گرایان اخلاقی مع ق ن (یع ی بهواسطهی
و ود واقعیتهای اخلاقی) و ود دارد.
روس در توضیح و تکمیل مقایسهی رنگ و اخلاق (که روتشی ر و مارتی سن او را در
این زمی ه موردان قاد قرار داده بودن ) اذعان میک  ،درست است که چگونگی ادراک ما
از رنگها به دس گاه بصریمان مربوط میشود-کور رنگها فقط خاکس ری و سایهها را
میبی  -اما تعویضِ یاسر طیف با سر دیگر آن صورت نمیگیرد .به عبارتی یا
شخص آبی را قرمز نمیبی

و برعکس؛ اما در مورد اخلاق ،وضعیت م اوت است.

انعطافپریری و دام هی وسیعی از امکانها و ود دارد ).(ibid: 289
نتیجهگیری

آنهه گ ه ش د میتوان فصددل مش د رکی میان آراء روس و مارتی سددن و روتش دی ر یافت:
اخلاق ،مان پ ی هی رنگ بی ی ،علاوه بر زمی ههای زیس د ی و طبیعی ،زمی ههای فره گی
دارد .هیچک ام از این دودسد ه از زمی هها بهت هایی اخلاق را م عین نمیک ؛ اما ب ون این
دودسددد ده از زمی دهها نیز اخلاق ناممکن اسدددت (الب ه روس نق
م ق ان

فره گ را بهان ازهی

ی نمیگیرد) .در ا رای پروژهی طبیعی سازی اخلاق ،روتشیی ر و مارتی سن

نیز مان روس ،تلاش میک

تا مرتکا مغالطههای طبیعتگرایانه نشدددون ؛ اما برای فرار

از مغالطههای نامبرده شدددیوههای مخ ل ی را پی

میگیرن  .در ای جا بای ببی یم ک امیا

در رسی ن به ه فشان موفق بودهان .
روتشی ر و مارتی سن برای فرار از مغالطهها ،ای هی اب ای ویژگیهای اخلاقی به
ویژگیهای طبیعی را مطرح میک  .بهطور واضح ،آنان دچار مغالطهای که مور از آن
سخن میگوی  ،نمیشون زیرا ویژگیهای اخلاقی را قابلتقلیل به ویژگیهای نا اخلاقی
نمیدان ؛ اما به نظر میرس در دعوی اب ای ویژگیهای اخلاقی به ویژگیهای نا
اخلاقیشان ،شکل هیومی مغالطهی طبیعتگرایانه نه ه است؛ زیرا وق ی از این نوع اب ا
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سخن میگوییم ،درواق از یکسان بودن ویژگیهای نا اخلاقی دو روی اد ،یکسان بودن
ی آنها را ن یجه میگیریم .بهعبارتیدیگر از گزارههای ناظر به «است»
ویژگیهای اخلاق ِ
(یع ی گزارههای مربوط به یکسان بودن ویژگیهای نا اخلاقی دو روی اد) گزارههای ناظر
به «بای » (یع ی گزارههای مربوط به یکسان بودن ویژگیهای اخلاقی) را اس اج میک یم
و این همان شکلِ هیومیِ مغالطهی طبیعتگرایانه است.
روس نیز برای گریز از شکل تعری ی یا موری مغالطه ،عی ی بودن ویژگیهای اخلاقی
را انکار میک تا از این طریق ،نیازی به تعریف پی ا نک  .انکار عی یت ویژگیهای اخلاقی
به وی ا ازه میده تا بهراح ی اخلاق را فاق تو یه ب ان  .وق ی با تو یه سروکاری ن اش ه
باشیم از مباحث مربوط به اس اج گزارههای اخلاقی از گزارههای طبیعی و بهعبارتدیگر
از شکل اس ا ی مغالطه نیز به دوریم .بهطور مشخص روس دچار شکل موری مغالطهی
طبیعتگرایانه نمیشود زیرا پروژهی وی ربطی به تعریف م اهیم اخلاقی برحسا م اهیم
ی مغالطهی طبیعتگرایانه نیز نمیشود
نا اخلاقی ن ارد .وی مرتکا شکل هیومی یا اس ا ِ
زیرا بههیچو ه قص ن ارد از ملات مربوط به واقعیتها ملات اخلاقی را اس اج ک .
ی مغالطه را
الب ه اگر به ای اس اج از راه مایی سخن بگوییم و این قرائت از شکلِ هیوم ِ
در نظر بگیریم که بگوی گزارههای ناظر به «است» راه مایی برای رسی ن به گزارههای
«بای » نیس

و هر کس واقعیتها را راه مای اخلاق ب ان دچار مغالطه ش ه است ،در این

صورت بای بگوییم که روس نیز دچار مغالطه ش ه است؛ اما به نظر میرس به ای آنکه
بخواهیم روس را برای این مغالطه سرزن

ک یم بای نشان دهیم که اولاً این قرائت را

میتوان به هیوم نسبت داد و ثانی ًا مغالطهای رخ داده است؛ زیرا بهطور م عارف انسانها از
گزارههای مربوط به واقعیت بهع وان راه مایی برای بای های اخلاقی اس اده میک .
ب
هرچ روس دچار مغالطههای طبیعتگرایانه نش ه است اما میتوان گ ت راه ا ا ِ
وی از مغالطهها نهت ها بیو ه است ،بلکه مشکلاتی نیز دارد .برخلاف ادعای روس ،ب ا به
دلایلی ویژگیهای اخلاقی میتوان عی ی باش  )1 .ژنها به شکلی عی ی و ود دارن .
وق ی احساسات اخلاقی ریشه های ژنی داش ه باش پس این احساسات نیز به نحوی عی ی
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و ود دارن  )2 .نک ه ی روس آن است که به ازای احکام اخلاقی مو ود در هر امعه
وضعیت اموری در هان خارج و ود ن ارد که آن احکام را صادق سازد؛ اما وق ی بر سر
پریرش آن احکام وارد گ توگو میشویم از احساسات اخلاقی بهره میگیریم که
ریشههای ژنی دارن و ب ابراین عی یان  .این ب ان مع ا است که احکام اخلاقی بر پایهی
دس های احساسات اخلاقی مب ی بر ژن که عی ی است ،پریرف ه یا رد میشون  .اگر به
اهمیت نق

فره گ ت و ه بیش ری نشان دهیم دو دلیل دیگر نیز رخ مینمای  )3 :از

ملاکهای عی ی بودن یا پ ی ه در دس رس بودن همگانی در سطح فره گی است.
همگان میتوان دربارهی احکام اخلاقی نظر ده وارد فرای اس لال برای پریرش یا
ع م پریرش آنها شون  .این ب ان مع است که این احکام به مع ایی عی یان  )4 .دلیل
دیگری که می توان در نق این سخن روس آورد آن است که صادق سازهای احکام
اخلاقی میتوان در سطح فره گ و ود داش ه باش  .تورم در سطح فره گ و ود دارد؛
برای آنکه چیزی و ود داش ه باش  ،ضرورتی ن ارد که آن چیز از ماده یا انرژی ساخ هش ه
باش کافی است آن چیز توان علّی داش ه باش و در زمان و مکان و ود داش ه باش  .تورم
علاوه بر آنکه وا

توان علّی است ،در مح ودهی غرافیایی خاصی و در زمان خاصی

و ود دارد .مثل ًا میتوانیم از عی ی بودن این گزاره که «تورم در شهر تهران در سال ،1312
 %12است» سخن بگوییم .به نحوی مشابه میتوان از عی ی بودن گزارههای اخلاق سخن
گ ت؛ زیرا هس وم های مو ود در گزارههای اخلاق که در سطح فره گ و ود دارن
دارای توان علّی ان  .هرچ در سطح هان فیزیکی و ود ن ارد .به نحوی مشابه صادق
سازهای احکام اخلاقی میتوان در سطح فره گ و ود داش ه باش .
روس در مواردی سخ انی نیز میگوی که بر مب ای آن میتوان نظر وی را موافق تحلیل ارائهش ه
در ای جا دانست .مثال خ جر مکبث را که در بالا از آن یاد ش  ،در نظر بگیری  .در آن مثال روس
میگوی خ جر مکبث نیز به مع ایی و ود دارد .وی نمیگوی به چه مع ایی اما در فحوای مثال نه ه
است که خ جر مکبث در سسهر فره گی و ود دارد .اگر چ ین برداش ی درست باش میتوان گ ت
وی موض اولیهی توهمی انگاش ن اخلاق را تع یل کرده است .در غیر این صورت وی بای در هت
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ایضاح م هوم توهم بکوش و به این پرس

پاسخ ده که آیا خ جر مکبث را هس وم ی توهمی

میدان یا خیر .پاسخ مثبت روس به این پرس

مؤی تغییر موض اولیهی وی در باب توهمی انگاش ن

اخلاق است و پاسخ م ی وی این پرس

را ایجاد میک که چه ت اوتی میان خ جر مکبث

ویژگیهای اخلاقی و ود دارد که اولی را واقعی و دومی را توهمی میدان .
به نظر میرس ریشهی مشکلاتِ اخلاقِ تکاملی روس ،ع م تو ه کافی وی به فره گ است.
درست است که انسانها بهواسطهی سرش شان ،رف ارهای اخلاقی را از خود بروز میده و آرای ِ
زیس یشان سبا میشود تا وا
که بر اساس آنها کُ

شرایط لازم برای داش ن رف ار اخلاقی شون ؛ اما ه جارهای اخلاقیای

های انسانها ارزیابی میشون  ،ریشههای فره گی دارن  .م اف زیس ی از قبیلِ

بقا و تولی مثل ،تعیینک هی تمامی ه جارهای اخلاقی مربوط به یا امعه یا فره گ آن امعه
نیس .
میتوان همگام با روس ظرفیتهای اخلاقی را به تکامل ربط داد الب ه نه بهع وان یا سازش،
بلکه بهع وان ن یجهای ضروری از تواناییهای ذه ی و عقلی انسان؛ تواناییهایی که خود بهطور مس قیم
و از طریق ان خاب طبیعی ترویج پی ا میک ؛ اما همانطور که گ ه ش  ،بای ب انیم که ه جارهای
اخلاقی محصول تکامل فره گی هس  ،تکاملی که برخلاف تکامل زیس ی تصادفی و فاق

هت

نیست .ب ین ترتیا با این نوع نگاه به اخلاق ،ب ون سلا عی یت از آن ،میتوان از مغالطهها ا اب
کرد :ازآنجاکه ویژگیهای اخلاقی را ویژگیهای عقلانی و محصول فرعی ان خاب طبیعی میدانیم
دچار مغالطهی موری نمیشویم (زیرا ویژگیها و م اهیم اخلاقی را به ویژگیها و م اهیم طبیعی تقلیل
ن ادهایم) وق ی برای پریرش ه جارهای اخلاقی از تکامل فره گی بهره میبریم (و نه تکامل زیس ی)
از مغالطهی هیومی نیز ا اب خواهیم کرد.

بررسی امکان برون رفت از مغالطهی طبیعت گرایانه در اخلاق  /...مریم عسگرپورعلی ،حسین شیخ رضایی
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