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 چکیده مطالب کتاب .1-4

های ارزشی و یافتن داوریکار داریم که نیازمند وهایی سرهمه ما در زندگی با پدیده
ویم که شهایی می؛ به این معنا ما درگیر پرسشیمها هستمبنایی معقول برای این داوری

نظری  هایدر انحصار کتاب های فلسفی آشکاری دارند، ولی پرداختن به آنها لزوماًجنبه
در این کتاب در  1ام هریسس لی صرف و مخاطب دانشگاهی نیست.، زبان عقمندنظام

 با همین سبک «اراده آزاد»و بار دیگر از منظر « دروغ» بار از منظرجداگانه یک ةدو رسال
دهد که نشان می «دروغ»بخش در وی پردازد. می «حقیقت»و سیاق به موضوع 

از رنج،  زیادیِّحدِتوان تامی است که با گفتن حقیقت بودن چه مزایایی دارد و صرفاًصادق
 هب «اراده آزاد»در بخش هریس شرمندگی و سایر پیامدهای ناشی از دروغ در امان ماند. 

ه باور ب، اما «آزادی اراده فقط یک توهم است» کند مبنی بر اینکهاشاره می شواهدی
رفتن اهمیت بین های اخالقیات یا ازآزاد به معنای تضعیف پایه ةبودن ارادتوهم
برخی  ةارتفکر ما درب ةتواند و باید شیویا اجتماعی ما نیست، بلکه می های سیاسیآزادی

 .تغییر دهدرا مان ترین مسائل زندگیاز مهم

 محتوای کتاب معرفی .2

 بخش اول

 دروغ
 

 مقدمه

و  تر باشدغریبواز همه عجیب تناقضهای زندگی بشری شاید یک تناقضدر میان 
اعث رگرد ببَوربُکنیم که بیچنان رفتار می اغلبعواقب ناگوار زیادی به همراه آورد: ما 

اصل آن رویم که حبا چشم باز به سویی می بیشترشود. ما مان میرفتن شادکامیاز میان
جز پشیمانی، افسوس، احساس گناه و سرخوردگی نخواهد بود. در این میان دروغ یکی 

 .فکرانه ما است؛ بدون اینکه ضرورتی برای ایجابش وجود داشته باشدهای بیخودکردهاز 

                                                           
1. Sam Harris 
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 ةرراند و حتی درباترین آفتی که زندگی ما را به سوی آشفتگی میعمدهدروغ  ،درواقع
 آورد.جهت صدماتی بر روابط شخصی و اعتماد عمومی وارد میردترین چیزها، بیخُ
 

 دروغ چیست؟

ست.  ای دروغ نیدهندهفریب عملِ های مختلفی به خود بگیرد، اما هرشکلتواند فریب می
کنند ظاهر را از واقعیت جدا نگه دارند؛ با ها هم گاهی تالش میترین آدمحتی اخالقی

گرفتن یک آشنا در خیابان وقتی عجله آمدن، نادیدهچشمکردن برای زیباتر بهآرایش
ال ؤبه س «خوبم»پاسخ تکراری ،رویش نیاوردندارند، حرف احمقانه مهمان را به 

زنیم، اما عامدانه دروغی ها حقیقت را دور میو ...  ما در تمام این مثال« چطوری؟»
 دهیم.تحویل طرف مقابل مان نمی

توان حتی با گفتن حقیقت هم مرز میان دروغ و فریب بسیار مبهم است. گاهی می
ی کاخ سفید ایستاد و به دفتر مرکزی فیس بوک روجلوی پیاده کسی را فریب داد. مثالً

خواهم با مارک زوکربرگ زنم و میسالم من از کاخ سفید زنگ می»تلفن زد و گفت: 
غ ما درو ةرسد شمار اندکی از ما دزد یا قاتل باشیم، اما  همبه نظر می «.صحبت کنم؟

 سازد؟زندگی جمعی ما آشکار می ةدربار چه چیزی امر این .گوییممی

هم زمانی که آنها انتظار سخنی گفتن یعنی عامدانه دیگران را گمراه کردن، آندروغ
-ف میدست را معااینبازها، پوکربازها و فریبکارانی ازشعبده ،صادقانه را دارند. این معیار

دهد؛ افراد دروغ شناختی به دست میانداز اجتماعی و روانحال یک چشمعینکند و در
اقب این هرچه عو .آنکه دیگران را به باورهایی برسانند که حقیقت ندارند گویند برایمی

 تر باشد، عواقب و پیامدهای ناگوار آن دروغ هم بیشتر خواهد بود.باور بزرگ

 

 صداقت آیینه

درصد مواجهات بین دانشجویان  38درصد تعامالت زوجین و  10دهد تحقیقات نشان می
دست روابط را کمتر مطبوع و گوها اینحتی خود دروغآمیخته به دروغ است. از طرفی 

روغی آمیز )تنها دکنند. ضمن اینکه تمام انواع دروغ حتی مصلحتخوشایند ارزیابی می
نکردن احساسات دیگری دارگویند( و با هدف جریحههای خوب هم میکه آدم

 هنده روابطی با غنای کمتر است. دنشان
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 گوها پشت سردانیم راستدهند؛ ما میاحساس امنیت می در مقابل، افراد صادق به ما
توان با تملق صرف یکی زنند. تحسین آنها را نمیجور حرف نمیروی ما دو و پیشِ

-که می گویی منبع قدرت و موتور محرک سادگی و آسودگی است، چراراستدانست؛ 

-غو مدیریت درو گوییتوانیم خودمان باشیم و نیاز به صرف انرژی مضاعف برای دروغ
گویی به معنای پرهیز از مشکالت وسیع و دراز مدت شدن به راستهایمان نداریم. متعهد
 مدت است. های گهگاه و کوتاهولی به بهای ناراحتی

 شویم چه جور آدمیگیریم، متوجه میوقتی آیینه صداقت را روبروی زندگی خود می
هامان واقعی نیست، عقایدمان را از ترس ممکن است متوجه شویم برخی دوستی .هستیم

ورد آمان فقط تا زمانی دوام میگوییم زندگیوقتی دروغ می .کنیمقهر و دعوا پنهان می
رهایی که تواند مسیکه بازگفتن حقیقت، میاند. درحالیهایمان نشدهکه بقیه متوجه دروغ

 . آشکار کندرا ایم، خواهیم در آن رشد کنیم، اما نتوانستهمی
 

 دو جور دروغ

یا کارهای بدی که  عمدیعمال شوند: اَهای اخالقی به دو دسته تقسیم میتخطی

 ةگفتن درباردهیم. دروغیا کارهای خوبی که انجام نمی قصوریعمال دهیم و اَانجام می

ردن درک نکسال، وضع زندگی زناشویی، وضع شغلی و ... یک چیز است و تصحیحوسن
 است.  دیگر اشتباه دیگران وقتی اتفاقی پیش آمده، یک چیزو دریافت 

 

 های مصلحت آمیزدروغ

؟! البته یمنباشصداقت حدی گستاخ باشیم، اما بیدهیم صادق و تاچند نفر از ما ترجیح می
سالگی بلد نیستند  4ها حداقل تا قرار نیست به رفتارهای دوران کودکی برگردیم )بچه

بگویند(. درواقع دالیل زیادی هم وجود دارد که معتقد باشیم با گذشت آمیز دروغ مصلحت
گفتن را کنار بگذاریم تا جهان جای بهتری باشد. مان نیاز داریم دروغکردنزمان و رشد

 وجود دارد؟  آمیزمصلحتهای چه چیز اشتباهی در دروغ اما واقعاً

چه فاش شود و چه  -کنیم وقتی عامدانه عقایدمان را به دروغ و نادرست عرضه می
رویی، فهم متقابل و سایر ذخایر اخالقی از میان صمیمیت، اصالت، صداقت، یک - نشود

. زنیم، چندان دشوار نیستای که با این کار به طرف مقابل میروند. تشخیص صدمهمی
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ت ایم. جهل آنها نسبحق دسترسی به حقیقت را از دیگری دریغ کرده ،گفتنما با دروغ
ر کردیم. آنها بتواند طوری به آنها صدمه بزند که ما فکرش را نمیاین حقیقت میبه 

 احتماالً ،که با داشتن اطالعاتحالیگیرند، دراند، تصمیم میمبنای دروغی که از ما شنیده
 توانستند از عهده موضوع برآیند. می

 م؟ خاطر ندهی نِمان اطمیناالبته ممکن است بپرسیم چرا با یک دروغ ساده به دوست
به این فکر کنیم که با دادن اطالعات، ممکن است او کمی دلخور شود، ولی شاید بتواند 

 ةها و نفی امکان عرضواقعیت برخیانکار  ،آمیزشرایطش را تغییر دهد. دروغ مصلحت
حتی اگر این خطر  که در معرض خطری قرار دارد؛است یک راهنمایی صادقانه به کسی 

اضافه وزن یا تغییر لباس و سرو وضعش باشد. شرایط زیادی در زندگی  حدِ چندکیلودر
تواند برای طرف بسیار گران تمام شود. درواقع دادن کاذب میجرئتووجود دارد که دل

 کردن هدفشخصی فرد را برای دنبال ةزمان، نیرو، تحرک و انگیز ،آمیزدروغ مصلحت
اندک از مرزها بیند که اندکآدم خیلی زود می ،عالوههبدزد. دیگر میو مسیری 

 ترن راحتبیشتر و بیشتر  و دروغ گفتهایش نشدکند و هر بار استثنا قایلنشینی میعقب
گیریم برای نفی دیگری دروغ بگوییم؛ درواقع وقتی پیش خودمان تصمیم می. شودمی

بدهد که چه تواند تشخیص دانیم که میی میطور ضمنی خودمان را بهترین داورهب

رزترین باآمیز رسد دروغ مصلحتبینید؟ به نظر میمی ؛چیزی برای دیگری بهتر است

 است! نمونه تکبر
 

 اعتماد

بته کرد. ال نتوان آن را جبرانرفتن اعتماد به نحوی که دیگر دستذره ازدروغ یعنی ذره
یم آن توانتر باشیم، اما نمیدر آینده روراست توانیم عذرخواهی کنیم و مصمم شویممی

روی که فقط با پیحالیایم، پاک کنیم. درحس بدی را که در ذهن دیگری به جا گذاشته
 توانستیم از زمین هرز شرمندگی دور بمانیم: دروغ نگو!از یک حکم اخالقی می

 

 تحسین به اندازه
 اه خودت که نیاز داریم بشنویم تا رچیزی اسهمان جا و معتبر باشد، دقیقاًویژه اگر ببهنقد 

ه تحسین دروغین ب شویم باوسوسه می اغلبما  ،حالاینرا در این جهان پیدا کنیم. با
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کنیم، به جای اینکه بگذاریم ها رفتار میت بدهیم. ما با آنها مثل بچهجرئودیگران دل
د، آماده شونبا آنها روبرو می سالخودشان را برای برخورد با دیگرانی که مانند یک بزرگ

م ممکن گوییها را خواهند دید. وقتی حقیقت را میاین نقص ویژه چون آنها حتماًبه ،ندکن
وقت است کمی دلخوری به بار بیاورد ولی اگر ما سابقه رفتار صادقانه را داشته باشیم، آن

 هایمان ارزش خواهد داشت.تحسین و تشویق
 

 رازها

نیم؛ خودمان افشا ک ةصداقت به این معنا نیست که ما هر واقعیتی را دربارپایبندی به 
ترجیح »توانیم به راحتی بگوییم: دهیم شخصی بماند. میحتی آنهایی که ترجیح می

داشتن برخی رازها برای خودمان بنابراین تضادی میان صداقت و نگه «.دهم نگویممی
اما  .ور اقتضاء کند )وکیل، پزشک، مشاور و ...(طاین ما وقتی شغل ،ویژهبه ،وجود ندارد

رسد بهتر است از پذیرش نگهداری رازها پرهیز کنیم. این به نظر میاز غیر  یشرایطدر 
ر آید که به دلیل رفتار غیرشرافتمندانه دیگکدام از ما پیش میهایی در زندگی هرموقعیت

ه او کنیم، اما با رازداری باو قطع میمان را با حاضر به همراهی با کسی نیستیم و ارتباط
 اش ادامه دهد.کنیم همچنان به دروغگوییکمک می

 

 دروغ در موارد افراطی و حاد

هرگز دروغ »اما عمل به تحت هیچ شرایطی نباید دروغ گفت. معتقد بود که  1کانت

ید کند. ینژند ممکن است آن را تأط یک روانآورد که فقبارتواند رفتارهایی بهمی «نگو

نیم کوقتی فکر میمانند  ،ضروری باشد آشکارادر شرایطی ممکن است دروغ گفتن 

 توان به او نزدیکوجه نمیهیچشخصی هم خطرناک است و هم با توسل به حقیقت به
البته این موارد به ندرت پیش . ای واقعی با او وجود نداردشد و راهی برای برقراری رابطه

گویی د دروغرسآمده به نظر میپیش نیاید و حتی وقتی به ظاهر پیش آید یا شاید اصالًمی
 حل اخالقی.رفت بوده و نه راهترین راه برونآسان صرفاً

                                                           
1. Kant 
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ها دمآ درباره حقایقی که معموالً ویژهبه - بودنبه این هم فکر کنید که تمایل به صادق
تری خشبتباطات بسیار لذتگوها و ارواغلب به گفت - شان کردکنند باید پنهانفکر می

ن شوند افرادی که بدوکه گاهی قوانین ناعادالنه سبب میانجامد. همچنانبا دیگران می
امان ماندن از مجازات برای طلب و صادق بودند، وسوسه شوند برای دراین قوانین صلح

 جای هیچ سرزنشی ندارد، دروغ بگویند. رفتاری که اخالقاً
 

 محاسبه ذهنی

وانید تالی پیش بیاید همیشه میؤشود. اگر سشما می ةگو باشید جهان حافظراستاگر 
ها را از نو بررسی کنید و توانید برخی واقعیتها را تکرار کنید، حتی میهمان حرف

 ودخ تان، تضادها و تردیدهایتوانید آشفتگی ذهنیصادقانه نظرتان را عوض کنید. می
رتب باید م فرد .مستلزم صرف انرژی و هزینه روانی استگویی را بیان کنید. اما دروغ

د، گویی از حد فراتر بروها را بپاید تا با حقیقت تصادم پیدا نکند، وقتی هم دروغدروغ
وانند به تدالیلی افراد دیگر نمیه ، اما بنا بدشدن قسر دربرواز متهم شخص ممکن است

هم به دالیلی که خودشان شوند، آنیآهسته طرد م اغلباعتماد کنند. چنین افرادی  او
ان شخود «من»گوها برای حفظ دهد دروغبرند. البته تحقیقات نشان میهرگز پی نمی

زنند که به دادن رفتارشان، دست به مالمت افرادی مینشان هم که شده و برای موجه
 اند.آنها دروغ گفته

 

 رویییک

پرهیز از رفتاری است که منجر به شرم و  آن بودن معانی زیادی دارد؛ اما یک معیاریکرو
تن به گفرود. دروغله صداقت هم فراتر میاینجا قلمرو اخالقی از مسئ شود.پشیمانی می

ر ست. وسوسه این کامان و درک دیگران از مامعنای کشیدن مرزی میان حقیقت زندگی
واهند کرد. نگاهی به یید نخشود که دیگران رفتار ما را تأمی از دل این فهم زاده اغلب

این  بسا اگر این افراد یکرویی پیشه کرده بودند تادهد چههای اجتماعی نشان میرسوایی
 شدند.حد سرزنش نمی
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 دروغ های بزرگ

 ها و نهادهایها، شرکتها، سازمانکه اعتماد ما به حکومت نیمداما دردمندانه می بیشتر
ها موجب تسریع ایم، سست شده است. دروغشنیده هایی که از آنهاخاطر دروغهعمومی ب

اعتمادی به مقامات حکومتی شدن آنها شده است. بیترها یا طوالنیدر شروع جنگ
ها، انزیست، وضع تغذیه انساساسی درباره تغییر آب و هوا، آلودگی محیط شده حرفسبب

تردید موردِ ،ها موضوع دیگرهای خارجی، داروها و دهسیاست اقتصادی، کشمکش
 درصد بزرگی از مخاطبان باشد.  یکنندهفلج

ای وجود دارد که بین خبرگان تضاد است، اما وقتی افراد در مسند البته موارد حل نشده
هیچ ضرورتی اعتمادی و تشویش اذهان عمومی بیشود، این بیشان باز میقدرت مچ

ز نی کندمیان عمومی راه پیدا هایی که به جهکه زدودن دروغشود. همچنانگسترده می
ثیر أت»شناسی در روانپدیده این به ها، دروغ باشند؛ حتی اگر این دروغ ،شوددشوار می

 گویند. می «حقیقت موهوم
گفتن در آنها به مثابه البته شرایطی هم وجود دارد نظیر جنگ و جاسوسی که دروغ

ارشان را پنهان کنند، اما ردارند اسها نیاز شود. دولتها محسوب میسالحی در زرادخانه
بودن چند جاسوسنیاز حکومت به فریب مردمش سرابی اخالقی است. از طرفی هر

ه خیالی چ - کردن تمام عیار اخالقیات شخصی برای خیری بزرگتر استمستلزم قربانی
کردن اما اخالق جنگ و جاسوسی اخالق حالت اضطراری است. جاسوسی -و چه واقعی

ت ه قرار داد؛ درسرتوان آن را الگوی زندگی روزمفدا کردن خویشتن است و نمی به نوعی
 زندگی فضانوردان.  مانند

 

 گیرینتیجه

کند؛ دروغ هم بودن را در عملی واحد خالصه میاعتماداعتمادی و غیرقابلبی ،دروغ
مان امکان یگویشدن. ما با دروغاشتیاقی به فهمیدهناتوانی از فهم دیگران است و هم بی

یم ای مستقکنیم و هر دروغی حملهکه هست از دیگران دریغ میچناننگاه به جهان را آن
 ایم. شان دادهبه خودمختاری آنهایی است که این دروغ را تحویل
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شود، ها و نهادها میاعتمادی ما به حکومتصاحبان قدرت منجر به بی های بزرگِدروغ
ن. های دیگراتفاوتی و سنگدلی ما نسبت به رنجبه بیهای ضعیف منجر دروغ آدمو 

کنند؛ از زنا، شیادی مالی، های شخصی و عمومی در دامان دروغ رشد میغالب رذالت
ل به همگی مستلزم نقصی اخالقی هستند؛ می ،کشیفساد حکومتی گرفته تا قتل و نسل

ه تواند باست؛ پخش و نشت آن می فاضالب سمیدروغگویی. دروغ معادل اجتماعی 

 همه صدمه بزند. 
 

 مالت پایانیتأ

ید؟ آتان چه تغییری به وجود میاگر تصمیم بگیرید دیگر هرگز دروغ نگویید، در روابط
می رود؟ بعد از آن چجور آدتان رژه میتان جلوی چشمکدام حقایق ناگهان در زندگی

 گذارید؟ ان اثر میشوید؟ چقدر بر تغییر اطرافیمی

 

 دومبخش 

 ارادة آزاد
 

 مقدمه

تاری نیستیم. کوشد نشان دهد که ما موجودات مخمی «اراده آزاد»هریس در رساله  سام
و  گذاردمهم است، اثر می ما چیزی که برایبر هر آزاد تقریباً ةله ارادبه اعتقاد او مسئ

عمومی، روابط خصوصی، کند؛ اخالق، قانون، سیاست، دین، اداره امور ربط پیدا می

 ةارادای علمی اعالم کند که های شخصی و ... . حال اگر حلقهاحساس گناه، موفقیت

-ال این است: ما چطور میؤ، غوغایی به راه خواهد افتاد. سنیست بیشآزاد توهمی 

قتی هایشان بدانیم، ومان داشته باشیم و افراد را مسئول انتخابتوانیم درکی از زندگی
 آید که بر آن آگاهی و کنترلی نداریم؟ای میزمینهعمال ما از پسو اَفکرها 

ثر تأمی مکند مبنی بر اینکه اراده آددر ریزعناوین این رساله شواهدی ارائه میهریس 
 256های عصبی است و در شرایط آزمایشگاهی فقط با بررسی فعالیت از فعالیت نورون
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 80 فرد به تصمیمش آگاه شود، با صحت آنکهثانیه پیش از میلی 100توان نورون می
 بینی کرد.درصدی آن را پیش
گیرد که هریس با طرح این موضوع با نگاهی فلسفی نتیجه می سامنکته جالب اینکه 

 دهد، بلکه میل به تالفیهای اخالقی را کاهش نمیتنها مسئولیتدرک این موضوع نه
 دهد. کاران را افزایش مین و بزهمجرما ها حتیرا کاهش و رواداری نسبت به سایر آدم

 

 های ناخودآگاه ارادهمنشأ

یم. هست کند، آگاهما فقط از بخش کوچکی از اطالعاتی که مغز در هر لحظه پردازش می
کنیم ولی منشاء مان را درک میخو، افکار و احساساتوالبته تغییرات دائمی در خلق
زی به گفتن نیست که رفتار ما با فردی که از دانیم. نیانوروفیزیولوژیکی آنها را نمی

را با ماشین  کودکی به شکل تصادفیبا کسی که در مقایسه برد کشتن کودکان لذت می
 برخیر ثی، اگر بدانیم نفر اول هم تحت تأحالاینگرفته و کشته، متفاوت است. بازیر

ت. متفاوتی خواهیم داش، باز رویکرد است انفعاالت مغزی چنین تصمیمی گرفتهوفعل
ذار ثیرگتأثیر قرار دهد؟ عوامل را تحت تأثیرگذار تواند همه عوامل تأچه چیزی می واقعاً

 توفانیم! شویم، ما خودگیریم و نه اینکه در توفان گم میبیشتر؟ ما نه جلوی توفان را می
 

 تغییر موضوع

اوری. برگرایی و سازگاریدر حوزه فلسفی، ما با سه رویکرد مواجهیم؛ جبرباوری، اختیا
، آزاد همان سازگاری باوری است ةگذاشتن بر ارادامروزه تنها راه معتبر فلسفی برای صحه

ای نیست که افراد احساس کند همان ارادهباوری از آن دفاع مییای که سازگاراما اراده
و آنها  ارغ استکه از اجبارهای بیرونی یا درونی فزمانیگویند شخص تاکنند. آنها میمی

یریم گما وقتی تصمیم میشوند، آزاد است. بله، اساس امیالش توانند مانع عمل او برنمی
یم، اما اکنیم مجبور بودهبا چه کسی ازدواج کنیم یا کدام کتاب را بخوانیم احساس نمی

اگر گزارشی تفصیلی از فعالیت نوروفیزیولوژی داشتیم، چطور؟ اینجاست که حتی 
 رسند. ستیزان هم قربانی به نظر میترین جامعهخطرناک
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 علت و معلول

شمار امیدوارند بخت و تصادف یا چند انگشتها هربرخی دانشمندان و فیلسوف
آزاد باز کند. اما اگر مغز من یک کامپیوتر کوانتومی  ةقطعیت کوانتومی جایی برای ارادعدم

اد آز ةباشد، پس مغز یک مگس هم چنین است، آیا مگس هم به این دلیل صاحب اراد
 است؟

 

 ها، تالش، نیاتانتخاب

آید. البته العاده مهم میعمال تصادفی به نظر فوقعمال عامدانه و اَتفاوت میان اَ
شینی لحظه علل پیبهگرفتن لحظهاحساس آزادی ناشی از نادیدهایم گونه که فهمیدههمان

مان است. البته این دیدگاه به این معنا نیست که بپرسیم، پس چرا من عمالافکار و اَ
دست به کاری بزنم؟ چرا فقط ننشینم و تماشا نکنم؟ خب برای اینکه نشستن و  اصالً

ودش را دارد. فرض کنیم زندگی تماشا کردن هم خودش یک انتخاب است و پیامدهای خ
گرفتن بگیر تا مطالعه کنیم؛ از رژیمها تالش میما از مسیرش خارج شده و ما مدت

حب روز صاناگهان یک درسیم، بعهای خودیاری و مشاوره و ... ولی به نتیجه نمیکتاب
کنند به توصیه میکه حتی دشمنان ما شروع  شویم؛ طوریای عجیب میعزم و اراده

 یند رمزآلود است. آراستی چه اتفاقی افتاد؟! این فررفتن از ما، گ
 

 تواند برای ما بد باشد؟آیا حقیقت می

آزاد را بپذیرند، میزان  ةپذیرش اراد استداللی در رد دهد اگر افرادتحقیقات نشان می
ت و میل تواند شفقاما متناسب با این دریافت می؛ کندخشونت و تقلب افزایش پیدا می

 زمینه افکار و احساساتشدن به علل پسبه بخشودن نیز افزایش پیدا کند. حساس
توانی امکانی برای کنترل خالقانه زندگی فراهم کند. می آمیزتناقضتواند به نحوی می
نت بوده آمدن قند خومگو راه بیندازی یا پی ببری همه اینها معلول پایینوبگو همسرتبا 
 تری را طی کنیم. دهد در زندگی مسیر هوشمندانهامکان میاین آگاهی به ما ت. اس
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 مسئولیت اخالقی

و هم تعهد و پایبندی ما  «گناه»آزاد هم ناشی از درک و برداشت مذهبی  ةاعتقاد به اراد
این نگرانی عمده وجود دارد که پس مسئولیت  ،جویانه است. بنابراینبه عدالت تالفی

رباره مسئولیت افراد بیشتر به ترتیب کلی ذهن فرد بستگی شود؟ داوری دمیاخالقی چه 
 دارد و نه متافیزیک علت و معلولی.

آوردن برای تالفی و جبران ناشی از کوری ما نسبت به علل نهفته رفتار انسانی فشار
های علمی چگونه باید کارگزار است. حال باید دید یک نظام عدالتی مبتنی بر داده

شود. آشکار است که شرحی کامل از علل رفتار بشری باید بتواند واکنش نیروهای رانشگر 
 حدی تسکین و تخفیف دهد.کم تاها دستعدالتیطبیعی ما را به بی

 

 سیاست

فرد  کارها ازدانند، اما محافظهاقبالی را درباره هر فرد ممکن میها بداقبالی وخوشلیبرال
هایش، محل تولدش یا شرایط اقتصادی و سازند. هیچ شخصی نیست که ژنواره میبت

وانیم تثر بر پیشرفتش را در لحظات حیاتی و بحرانی معین کرده باشد. اما ما میؤسیاسی م
از دیگران بخواهیم خودشان را عوض کنند و جایی که تغییر محال است، مسیرهای 

 دیگری را امتحان کنیم. 

 نکات تکمیلی و پیشنهادها .3

تواند در هریس می سام «ارادة آزاد»و  «دروغ» ةدو رسال رسد مطالعهبه نظر می
ییدی به منظور بهبود تعامالت فردی مبتنی بر صداقت، های تأسازی گزارهفراهم

ثر واقع شود. در ؤشخصی و عمومی م ةاعتمادزایی، افزایش شفقت و رواداری در حوز
و کتاب  2از خارد دیاموند ursos iengeance v»1»همین راستا مطالعه مقاله 

 شود.پیشنهاد میمند به خوانندگان عالقه 4ناتونگاراد و دیوید مک ایو ثرا 3«بخشودن»
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