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  مقدمه ي مترجم: 

بدنبال انتشار کتاب خلقت و تکامل مغز و روان انتقادات سازنده اي از تکنیکی بودن کتاب                

به اطالع من رسید. براي توضیح بیشتر بعضی از مباحث آن به ترجمه ي سه کتاب بـه نـام هـاي خطـاي 

 نوشـته شـده جوي اسپینوزا و حس واقعه که براي غیر متخصصان توسط آنتونیو داماسیودکارت، در جست

م که در ایران چاپ و منتشر شده و یا در حال انتشار هستند. کتابی دیگـر تحـت عنـوان زیربنـاي پرداخت

آفریـدگار (هـا)، آفـرینش، و زیست شناسی مغز و اخالقیات؛ و کتابی تحت عنوان سیر تفکري در باره ي 

  .در آدرس هاي زیر قابل دسترسی عموم هستند به ترتیب ها نوشته و هر دو در انتشارت گوگلآفریده 

  

K7RWKbKUC-http://books.google.co.in/books?id=KZ  

ls?id=qnNVBAAAQBAJhttps://play.google.com/store/books/detai   .  

بجز انتقادات ناشی از تفاوت دیدگاه به جهان و طبیعت ذات انسان از طـرف بعضـی از صـاحبنظران کـه 

خواندن نوشته ها را براي دنباله روان تفکریشان منع کردند، انتقاد سـازنده اي در بـاره ي عـدم وجـود 

من در کتاب به اطالع من رسید. شده بود،  اراده ي آزاد که در کتاب خلقت و تکامل مغز و روان آورده

ي  باره بیشتر یافته هاي علم اعصابسیر تفکري در باره ي آفریدگار (ها)، آفرینش، و آفریده ها به تشریح 

  پرداختم.  اراده ي ازاد

 از آنجا که بنظرم آمده که خوانندگان ایرانی بیشتر با زبان فلسفی آشنائی بیشتري دارند تا با زبـان علـوم

کـه بـاور عامیانـه  شرحی تخصصی اعصاب، به هدف روشن تر کردن موضوع عدم وجود اراده ي ازاد به

ترجمـه و در اختیـار  که بخش اعظمش بحث هاي فلسـفی در ایـن مـورد اسـت را است کتاب حاضر را

، ه ي آزادفلسفی مدرن در باره ي اراد ار دادم تا نه تنها با تفکر علم اعصاب، بلکه با مباحثخوانندگان قر

  آشنا شوند، بلکه ترس دلواپسان از توهم زدائی در این باره کاسته شود.    و عواقب و مزایاي آن
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که هوز هم ناتمام مانده اثبات تک گرائی فیزیکی وجـود انسـان و من هدف اصلی پروژه ي در دسترس 

نوشته هاي دیگر بر . در این ضمن، همان طور که از آن است ذات خارج کردن برداشتهاي دوگانگی در

می آید، باورهاي دیگر در باره ي نیروهاي خیر و شر غیر فیزیکی فراوانی کـه در دور و نزدیـک انسـانها 

 حذف گرائی براي رد آنهـا حیطه ي ، و کوششهائی درشده فرض شده اند در این پروژه زیر سؤال برده

مراه رفرانس هایش منبـع خـوبی بـراي می شوند. امیدوارم که نوشته ها و کتاب اخیر که فکر می کنم ه

قـادات سـازنده ي تاثبات عدم وجود اراده ي آزاد است مورد قبول خوانندگان قرار گرفتـه و مـرا از ان

  خود محروم نکنند.

  تقی کیمیائی اسدي                                                                                             

 1394 اردیبهش                                                                                            
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              مقدمه

  

هدف این کتاب خوانندگانی هستند که اشتیاق دارند با بحث هاي فلسفی و علمی آراي شک گرایـان   

و  آزاد . در ســالهاي اخیــر شــک در وجــود اراده ي1و التزامــات آن آشــنا شــوند آزاد ده يادر وجــود ار

می زنند، در حال گسترش هستند. در واقع، مسئولیت هاي اخالقی در ارتباط با رفتارهائی که از انسانها سر 

در زمان حال تعداد قابل مالحظه اي از فیلسوفان، روانشناسـان، و دانشـمندان علـوم اعصـاب یـا در وجـود 

و مسئولیت اخالقی شک دارند، و یا وجود آن را بکلی انکار می کنند. بنظـر مـی رسـد کـه  آزاد اراده ي

 عمیقی که مفهـوم اراده ي ارزش . با در نظر گرفتن2ه می شودروزبروز بر فهرست شکاکان معروف افزود

 –در شـناخت خودمـان، اجتمـاع، و قـانون  –و مسئولیت اخالقی در زندگی انسانها بـازي مـی کنـد  آزاد

بررسی آن چه که در قفاي این موج فزاینده از منکـران وجـود دارد، از اهمیـت زیـادي برخـوردار اسـت. 

بالقوه ي شک گرائی را براي خودمان و اجتماع مورد بحث قرار دهـیم. اهـداف عالوه بر این باید عواقب 

این کتاب همین ها هستند. این کتاب با کمک کسانی نوشته شده است که از نظر بین المللی شناخته شـده 

دارند، تا بتوان بحث هاي هـدایت کننـده  آزاد اند، و اکثر آنها به نوعی موضع شکاکی در باره ي اراده ي

  را گشوده، و التزامات آنها را تفحص کنیم.  آزاد ر مورد شک در وجود اراده يد
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  و التزامات آن آزاد شک گرائی اراده ي

  

کـه  اسـت مقوله ي کلی جاي می گیرند، یکی گروهـی در دو آزاد در عصر حاضر نظریه هاي اراده ي

 شـک و گروه دیگر آنها که در این امـر ،باور دارندو مسئولیت اخالقی  آزاد بر واقعیت اراده يهنوز هم 

و توافق گرایان  )libertarian (ي گرایانآزاد ي فردي یاآزاد . گروه اول شامل طرفداران3دارند دارند

 )compatibilist(1 دفـاع کـرده، امـا در مـورد  آزاد ، دو موضع کلی اي که از واقعیت اراده يمی شود

دوم شامل یک دسته نظریات شک گرایانـه اسـت کـه همگـی طبیعت آن با هم اختالف نظر دارند. گروه 

دارند انسانها در مقابل اعمالی کـه از  اعتقادنداشته را جدي گرفته، لذا  آزاد این احتمال که انسان اراده ي

آنها سر می زنند مسئولیت اخالقی نداشته و در واقع مستحق سرزنش و یا ستایش نیستند. مـرز اصـلی جـدا 

ي گرایان و توافق گرایان را به بهترین وجهـی مـی آزاد یعنی آزاد ي طرفداران اراده يکننده ي برداشتها

درك کرد. جبر  ییا تقدیر گرائ )determinism( و جبر آزاد توان در مسائل و مشکالت عرفی اراده ي

یـا رفتـاري، منجملـه  رویـدادآن طور که معموالً برداشت می شود، نظریه اي است که بـر اسـاس آن هـر 

. بنا بـر ایـن 4، رفتارهاي قبلی، و قوانین طبیعت هستندرویدادهافتارهاي انسانها، نتیجه ي غیر قابل اجتناب ر

ي را که داریـم آزاد اراده ياز  حدسیادراك و جبر به این امر منتهی می شود که  آزاد مسئله ي اراده ي

 است نیروهاي غیر شخصـی اي باشـندبا این ایده مطابقت دهیم که علت انتخابات ما و رفتارهایمان ممکن 

  که بر آنها هیچ کنترولی نداریم.

ي گرایـان آزاد ي گرایان و توافق گرایان به طرق مختلفی با این دو مسئله برخورد مـی کننـد.آزاد

 رفتارهاي ما را شرائط قبلی ملزم کنند، پـس مـا اراده ي همه ياقرار می کنند که اگر جبر واقعیت داشته، و 

حـداقل  سـببیولیت اخالقی نداریم. با این وجود در این امر پافشاري می کنند که چـون از نظـر و مسئ آزاد

ي گرایـان جبـر را آزاد باشند. لـذا، آزاد شده نیستند، باید تعیین یا حتمیبعضی از گزینش ها و رفتارهایمان 

                                                 
 .مترجم- آنھا کھ اظھار می کنند کھ باور بھ جبر را می توان با باور بھ وجود اراده ی آزاد تطبیق داد* 1
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اع می کنند تا بتواننـد دف آزاد ز اراده يا (counter-causal) سببی –قبول نداشته بلکه با برداشتی ضد 

به عبارت دیگر، این  -الزامی اند  آزاد مطابق باورهایشان، شرائطی را حفظ کنند که باور دارند براي اراده ي

انجـام رفتـار نـوع دیگـري را هـم دارد، و  توانـائی طور دلیل می آورند که شخص در یک موقعیت خـاص

ده ي غائی رفتارها باقی می مانیم. از طرف دیگر، توافق و شروع کنن مبدععالوه بر این، ما در مفاهیم مهمی 

دفاع می کنند که می توان آن را بـا فلسـفه ي جبـر  آزاد گرایان با برداشت جاه طلبانه ي کمتري از اراده ي

این گروه براین باور هستند که آن چه که اهمیت بیشتري دارد کاذب بودن جبر، و  کرد.ه و تطبیق آشتی داد

بـوده و جبـري نیسـتند، بلکـه ایـن امـر اسـت کـه رفتارهایمـان  آزاد ع نیسـت کـه رفتارهایمـانیا این موضو

 از هر گونه اضطرار و اجبار، و به طریقی مناسب تولید می شوند. توافق گرایان مختلف دقیقاً آزاد داوطلبانه،

ایع آنها بر اموري از قبیل ارائه می دهند، اما نظریه هاي ش آزاد متفاوتی براي توصیف الزامات اراده ي دالئل

  . 5حالت انگیزه اي شخص تمرکز می کنند قبول، کنترول هدایتی، ادغام سلسله مراتبی، و استدالل پذیري

ي اراده برداشتهاي دیگري وجود دارند کـه یـا بـه وجـود آزاد بر خالف این موضع گیري هاي طرفدار

کلی وجود آنها را انکار می کنند. اغلب به ایـن  یا مسئولیت اخالقی شک داشته، و یا بطور /آزاد اراده ي

گفته  آزاد اراده ي)  (skepticism، یا به سادگی شک گرائی(skeptic )برداشتها نظرات شکاکان 

می شود، که موضوع مورد بحث این کتاب است. در گذشته، مفهوم استاندارد براي شک گرائی فلسفه ي 

 یه اي که بر اساس آن جبر واقعیت داشـته، و بـا اراده يبود: نظر (hard determinism )جبر مطلق 

یا مسئولیت اخالقی متناقض است. از آنجا که می توان امکان گزینش و انجام رفتار متفاوتی را در هر  آزاد

ـــرد (  ـــی رد ک ـــر شخص ـــراي ه ـــی ب ـــت خاص ـــیموقعی ـــاقض گرائ ـــز) (تن  leeway* راه گری

incompatibilismمبـدعتی کلی با این مفهوم وجود نـدارد کـه شـخص )، و یا به این دلیل که موافق 

 آزاد پـس اراده ي –(source incompatibilism )) منبع تناقض گرائینهائی رفتارهایش است ( 

ي آزاد از نـوع آزاد وجود ندارد، می توان جبر را بـه اثبـات رسـاند. بـراي طرفـداران جبـر مطلـق اراده ي

سانها بخشی از دنیاي کامالً جبري است و توافق گرایان هـم در گرایان امکان ندارد، چون که رفتارهاي ان

  این مورد صادقانه رفتار نمی کنند. 

-----------------------  

 آزاد فیلسوفانی هستند که بیان می کننـد جهـانِ  کـامالً جبـري بـا اراده ي تناقض گرایان*مترجم: 

  کامل دار. تناقض
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بـه  مثالًد جبر مطلق شرح کالسیک خود را عرضه می داشت ( هنگامی که فیزیک نیوتونی چیره شده بو

Holbach'd  مراجعه نمائید)، اما امروزه بیشتر به این دلیل که عده اي به این باور رسـیده انـد  1770سال

جبر را ضـعیف کـرده و یـا حـداقل در آن شـک و  مطلقکه تفسیر استاندارد مکانیک کوانتومی نظریه ي 

، جبر مطلق مدافعان معدودي دارد. این گفته به این معنی نیست که جبرگرائـی بـا تردید ایجاد کرده است

فیزیک جدید رد شده یا غلط بودن آن به اثبات رسیده است، زیرا چنین اتفاقی نیافتـاده اسـت. هنـوز هـم 

ــدریچ (  ــر اد هان ــه معروفت ــه از هم ــت، ک ــود را داراس ــدرن خ ــدافعان م ــی م  Ed 1988, 2002جبرگرائ

Honderich(  است، و از این گذشته، این واقعیت هم وجود دارد که تعبیرات فیزیـک هنـوز هـم بطـور

 ) نـییعـدم تعی نهائی ارائه نشده اند. بعـالوه بایـد بـه ایـن امـر توجـه داشـت کـه حتـی اگـر بـه مقـداري

indeterminacy)  سطحی که با فیزیـک کوانتـومی مـورد  –در سطوح بسیار ریز ( مایکرو) هستیمان

اجازه ي وجود بدهیم، هنوز هم جبر گرائی در جائی که اهمیت دارد، برقـرار مـی  -قرار می گیرد مطالعه

در سـطح معمـولی اختیـارات و ". همان طور که هاندریچ بحث می کنـد: )Honderich 2002, 5(  ماند

آن چـه کـه رفتارها، و حتی فعالیت هاي الکتروشیمیائی معمولی در اندرون مغزهایمان قوانین علتی بر هـر 

آن چه شما ممکن است زندگی حقیقی بخوانید فقط ناشـی از  همه ي". "، حکمفرما هستنداتفاق می افتد

). با این وجود اکثر شکاکان معاصر مـدافع مواضـعی هسـتند  2002، 5(  "ارتباطات علت و معلولی هستند 

 . که به بهترین وجه می توان آن را دنباله روي جبرگرائی مطلق عرفی خواند

در سالهاي اخیر چندین فیلسوف معاصر که در مـورد جبرگرائـی الادري ( آگناسـتیک) هسـتند، بحـث 

 مـثالً –، و/ یا شک گرائی در مورد مسئولیت اخالقی ارائـه داده انـد آزاد هائی براي شک گرائی اراده ي

 ,Galen Strawson) ( 2010 ()، گلــن استراوســن ,Derk Pereboom 2001(  درك پربــوم

، ریچـارد )2011 ) (Neil Levy (، نیل لوي )2000 ) (Saul Smilansky ()، سال اسمیالنسکی 1986

)، و گِرِگ کاروسـو Bruce Waller ) (2011 )، بوروس والر ( )1991 ( (Richard Double )دابل 

Caruso 6) 2012) ( Greg آزاد راده يرا نام برد. اکثراً بر این امر اصرار دارند که در حالی که جبر با ا 

بخصوص انـواعی  )(indeterminism نامعینی* و مسئولیت اخالقی منافات دارد، همین امر در باره ي

که با مکانیک هاي کوانتومی فرض شده اند، نیز صادق خواهد بود. بقیـه ایـن طـور بحـث مـی کننـد کـه 

ت و اقبال تناقض دارد، پس با فراگیري بخ آزاد جهان، به این دلیل که اراده ي سببیصرف نظر از ساختار 

). ( هنوز هم ) بعضی دیگر بحث می کنند کـه Levy 2011و مسئولیت اخالقی نداریم (  آزاد ما اراده ي

بودن به معنی واقعـی  آزاد و در نهایت مسئولیت اخالقی مفهومات بی ربطی هستند چون که آزاد اراده ي

) causa suiه ما مسبب وجود خودمان باشـیم ( و به هدف مسئول نهائی اخالقی بودن محتاج این است ک
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مراجعه کنید). نیچـه در بـاره ي خـود علتـی چنـین گفتـه  Strawsonکه امر ممکنی نیست ( به فصل دو 

  است: 

  

تناقضی اي است که تا حال به فکـر رسـیده اسـت؛ نـوعی  –بهترین خود  سببیخود م

ان توانسته خودش را عمیقاً و زناي بعنف و انحراف جنسی منطق است. اما غرور گزاف انس

در مبالغـه  "آزاد اراده ي"موحشانه در تار و پود چنین مهمالتی گرفتـار کنـد. آرزوي 

فرهیختـه هـا در  –آمیزترین مصداق متافیزیکی، که هنوز هم، متأسفانه، در اذهان نیمـه 

اهتزاز است، تمایل به این که تمام و کمال مسـئولیت رفتارهـاي شـخص بـه عهـده ي 

دش باشد، و در این بین خدا، کائنات، اجداد، شانس و اقبال، و اجتماع را تبرئه کنیم خو

نیست، با چیزي بیش از یـاوه گـوئی  سببیدقیقاً درگیر هیچ چیزي کمتر از بودنی خود 

) نیست تا خـودش را بـا موهـایش از Baron Munchhausenهاي بارون مانچاوسن ( 

  7)1992, 218-19باطالق ِ نبودن به بودن بکشاند ( 

  

-------------------------  

است و گزینش ها تعمدي و رفتارها توسط عوامل پیشین ایجاد نشده و  آزاد *مترجم: نظریه اي که اراده

  یا توسط آنها قابل پیش بینی نیستند.

  

ند، مباحثات شک گرایانه با هم در اشتراك هستند، و آن چه که با جبر مطلق سهیم همه يموضوعی که 

این باوراست که هر عملی که از ما سر می زند و هر چه هسـتیم، در غایـت محصـول عـواملی انـد کـه در 

کـه مـا را واقعـاً مسـتحق سـرزنش و  بنیـادي اسـتحقاقوراي کنترول ما قرار داشته، و لذا بر اساس مفهـوم 

ه این معنی نیسـتند کـه ب همگانی. این وجوه 8ما هرگز مسئول رفتارهاي خودمان نیستیم  –تحسین می کند 

برداشتهاي دیگري از مسئولیت وجود ندارند که بتوان آنها را با جبر، شانس، یا اقبال تطبیق داد. این را هم 

واقع گرایانه ي خوبی براي حفظ نوعی سیستم هاي مجازات و  دالئل نمی توان انکار کرد که ممکن است

ید مردم را واقعاً و در غایت مسئول اخالقی رفتارهایشـان که با بگوئیمپاداش وجود داشته باشند. ولی، اگر 

ـــت  ـــر  –دانس ـــتحقاقی غی ـــداق اس ـــه ي مص ـــر پای ـــا را ب ـــی، آنه ـــتیعن ـــی*  عاقب -non )گرائ

consequentialitst)  به این منجر می شود که آنهـا را بـراي چیـزي کـه در نهایـت  -مسئول بدانیم
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قضـاوت هـاي اخالقـی مسـتبدانه و  سـئول نتـایجخارج از کنترول آنهاسـت ( بـر پایـه ي ایـن نظریـات) م

  خودسرانه اي بدانیم، کاري که بطور اصولی ناعادالنه و غیر منصفانه است.

  

مبحث فلسفه ي اخالقی اي است که در آن تصمیم گیـري  non-consequentialism *مترجم:

بر مجموع کلی عواقـب آنهـا  ، و یا عالوهعواقب آنها ها، یا ارزیابی هاي اخالقی رفتارها بر اساسی غیر از

  گرفته می شوند. 

  

، و اعصاب پیش آمده معرفتی عالوه بر این بحث هاي فیلسوفانه، جدیداً پیشرفت هائی در علوم رفتاري،

را جدي بگیرنـد. از همـه ي ایـن هـا مهمتـر کشـف  آزاد که باعث شده اند افراد زیادي شک در اراده ي

آگاهانه اراده ي انجام کار به ذهن  ادراكه ي مغز، قبل از این که علمی اي است که فعالیت هاي ناآگاهان

)، جـان هینـز Benjamin Libetبه کارهاي بنجامین لیبت (  مثالًخطور کند مسبب اغاز رفتار ها هستند. 

)، و یافتـه هـاي Daniel Wagner)، تحقیقـات دنیـل وگنـر ( Haynes Dylan-Johnدایلـن (  –

نشناسی اجتمـاعی در بـاره ي اتوماتیسـمی ( خودکـاري)، موقعیـت گرائـی، و جدید در روانشناسی، و روا

. در یـک نظـر کلـی، ایـن 9) مراجعـه کنیـدJohn Bargh ,Wilson Timothy (ناآگاهی انطبـاقی 

هائی از این امر هستند که اکثر کارهائی که از ما سر می زنند خودکار ( اتوماتیک) بوده  پیشرفت ها نشانه

هی به انجـام مـی رسـند، و ایـن بـاور منطقیمـان کـه ایـن مـا هسـتیم کـه بطـور آگاهانـه و در سطح نا آگا

رفتارهایمان را شروع کرده و آنها را کنترول می کنیم ممکن است اشتباه باشد. بعالوه، این یافته هـا نشـان 

 می دهند که عللی که ما را به حرکت وامی دارند اغلب از آن چیزي کـه مـا فـرض مـی گیـریم شـفافیت

امري که بطرق مختلفی از استدالالت آگاهانه اي که ما بـراي توجیـه و / یـا بـه حـق  –کمتري با ما دارند 

دانستن رفتارهایمان ارائه می دهیم، فرق دارند. این یافته ها آشکار کرده اند که پردازشهاي عالی ذهنی اي 

ماننـد پیگیـري  –ر برده می شوند بکا "ي ارادهآزاد"وجود  دالئل که بطور عرفی بعنوان هسته هاي اصلی

مـی  –اهداف، ارزیابی و قضاوت، منطق و حل مسائل، رفتارهاي بین فردي، و شـروع و کنتـرول رفتـاري 

 Bargh and 2000, 926(  اتفـاق مـی افتنـد توانند و معموالً هم بدون گزینش یا راهنمـائی آگاهانـه 

Ferguson پردازش هاي روانشناسـانه ي انـدرونی مـا تـا چـه می کنند که  معلوم). بعالوه، این یافته ها

هستند که بدون اطالع و یا آگاهی از اثراتشان، در  رویدادهائیحدي مستعد تآثیرات محرکات خارجی و 

محیط زندگی بالفصل ما پیش می آیند. براي بسیاري از متفکران این یافته هـا نمایـانگر تهدیـداتی جـدي 
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از خودمان به عنوان عاملین آگاه، عاقـل، و مسـئول هسـتند، زیـرا کـه  براي برداشت روزمره ي عامیانه اي

نشان می دهند که ذهن آگاه کنترول کمتري از آن چه که ما بطور عرفی فرض کرده ایم، بر رفتارهایمـان 

  داراست. 

، و معرفتی بعضی از توافق گرایان اذعان می کنند که به علت یافته هاي جدید رفتاري، این روزهاحتی  

در  ( Nahmias -a اسـت "در بهترین وجه آن یک پدیـده ي گاهگـاهی آزاد اراده ي"علوم مغزي 

یک توافق مهمی است چون که تصدیق می کنـد ). این اقرار b2008 Baumeister,  17 ;(حال انتشار) 

 threat of shrinking( دیگر در باره ي جبر، تهدیـد ِ عاملیـت ِ کوچـک شـونده  بابتکه جدا از هر 

agency(-  آن طوري که تاماس نی دل هوفر) Thomas Nadelhoffer ) ( 2011 (  آن را نامگزاري

باقی می ماند. به این معنی که، حتـی اگـر  آزاد بصورت تهدیدي جدي براي وجود اراده ي –کرده است 

یلـی اي از و جبـر را بـا هـم آشـتی داد، بایـد بـا برداشـت تقل آزاد شخص باور پیدا کند که بتـوان اراده ي

که از این یافته هاي تجربی سربرمی آورد سرشاخ شد، که شامل این واقعیت هم می شـود کـه مـا  آگاهی

 آگـاهیدر بیشتر موارد آگاهی شفافی از حاالت حقیقی انگیزه هایمان نداریم. چنـین برداشـت تقلیلـی از 

  راجعه کنید: به این رفرانس ها م مثالًبالقوه بشدت فرض عاملیت را ضعیف می کند. ( 

  )2009 Davies, 2010 Sie and Woutes, 2012 Caruso, 2012Carruthers King and ،(

  قرار گیرد.  موشکافیباید بطور مستقلی مورد تناقض گرایان ی توافق گرایان / سنت عالوه بر بحثهاي که

عاملیـت وجـود  هاي خاصی که در باره ي اراده ي آگاهانه و تهدید کـوچکتر شـدن اندیشه عالوه بر  

ي آزاد دارند، تفکرات کلی فراوان دیگري هـم وجـود دارنـد کـه تهدیـد کننـده ي بیشـتري بـراي آراي

گرایان و توافق گرایان هستند، چنان که با پیشرفت بیشتر علوم مغزي و فهم بهتـر مکانیسـم هـاي زیربنـائی 

فصل  Tom Clarkام کالرك ( رفتارهاي انسانها روشن تر خواهد شد که ما فاقد آن چیزي هستیم که ت

می خواند. دیگر دلیلی وجود ندارد که به خودي غیر فیزیکی باور داشته باشیم  "کنترول روحی") آنرا 13

که رفتارهایمان را کنترول می کند و فارق از قوانین جبري است؛ مسبب بی سبب حقیري کـه قـادر اسـت 

ه ي رفتارهاي ما بکار گیرد. در حـالی کـه اغلـب ش را مخالف علت ها و عوامل ایجاد کنندآزاد اراده ي

فیلسوفان طبیعت گرا، که شامل اکثر توافق گرایان نیز می شود، مدتهاست از ایده ي کنترول روحی دست 

روانشناسـی عـوام ممکنسـت آنقـدرهم سـاده نباشـد و گرایشـات  کشیده اند، حذف این گونه تفکرات از

، مدارکی در دست هستند که مـا بطـور مثالًمتی گزاف تمام شود. احتمال هم دارد که براي بعضی ها به قی

)، و این که، حداقل در ایاالت متحده ي امریکـا اکثـر Bloom 2004طبیعی دوگانه گرا متولد شده ایم ( 

بالغین هنوز هـم بـه روح غیـر فیزیکـی کـه رفتارهـاي انسـانها را کنتـرول مـی کنـد، بـاور راسـخ دارنـد ( 
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Thomas Nadelhoffer  گرایشـات در حال انتشار). پس، با همان شدتی که این تفکر دوگانه گرا در 

و مسئولیت اخالقی وجـود دارد، احتمـال زیـاد دارد کـه ایـن  آزاد روانشناسانه ي عوام در باره ي اراده ي

یافته ها تحت فشار قرار گرفته و با پیشرفت هاي علوم مغزي و رسـیدن ایـن اطالعـات بـه تـوده ي مـردم، 

  . 10تاج مقداري بازبینی باشندمح

و  آزاد نابـاوري بـه اراده ي عـواقبی خواهـد داشـت؟ اگـر مـا بـهچـه  آزاد پس، قبول شک در اراده ي

مسئولیت اخالقی برسیم چه پیش خواهد آمد ؟ این امر براي خود ما چه معنی اي خواهد داشت؟ به روابط 

یگاه ما بعنوان انسان خواهد آمد؟ آیا همان طور که بین فردیمان؟ اجتماع؟ اخالقیات؟ قانون؟ چه بر سر جا

گرائی ( نیهیلسم) و سرخوردگی می گـردد؟ یـا همـان طـور کـه نیست بعضی ها پافشاري می کنند باعث 

  باعث افزایش رفتارهاي ضداجتماعی می شود مطالعات جدید متصور شده اند،  بعضی

  ), Masicampo, and DeWall 2009 Baumeister ;2008 Vohs and Schooler  (

 اثري انسان ساز بر رسوم و خط مشی هایمان خواهد داشت، و ما را از عواقب منفـی بـاور بـه بالعکس؟ یا 

ي اراده رها خواهد ساخت؟ این سؤاالت از اهمیت واقع بینانه ي عمیقی برخوردار هستند و مستقل از آزاد

هسـتند. اعـالن عمـومی شـک گرائـی در حـال جالـب توجـه  آزاد گفتمان متافیزیکی در بـاره ي اراده ي

 "و  "ي اراده یـک وهـم اســتآزاد"گسـترش اسـت، و تــا مطبوعـات عمـومی ســرمقاله هـائی بـا عنــوان 

را منتشر می کنند ما باید بپرسیم این امر چـه تـأثیري  11"..وجود ندارد. آزاد دانشمندان می گویند اراده ي

  این وضع چه خواهد بود.  بر توده ي مردم داشته و مسئولیت متخصصان در

در  مـثالًدر سالهاي اخیر صنعت کوچکی دقیقاً در حـول و حـوش ایـن سـؤاالت رشـد کـرده اسـت.    

کـه شـامل کتـاب تـوهم گرائـی (  –اردوي شک گرایان موضع گیـري هـاي متفـاوتی توسـعه یافتـه انـد 

Illusionism ــــکی ــــال اسمیالنس ــــوهم زدا)Saul Smilansky) ( 2000 () س ــــاب ت ــــی ( ؛ کت ئ

disillusionism  ) تاماس نادل هوفر (rNadelhoffe Thomas) ( 2011(؛ کتاب ضـد -  ) انقـالب

revolution - anti) ( 2007(  ) شان نیکولسShaun Nichols ) ؛ وکتاب شک گرائی خوش بینانه(

optimistic skepticism درك پربوم () Derk Perebomm) ( 2011(  و نوشته هاي تملر سامرز )

Tamler Sommers ) ( b2007، 2005(  .و غیره  

ي گرایـان و در آزاد ي ارادهآزاد در مورد همگانی، سال اسمیالنسکی اظهار می دارد که باورهاي مثالً 

اما اضـافه مـی کنـد کـه اگـر همـه ي  ،12نهایت مسئولیت پذیري اخالقیِ  متعاقب آن همگی وهمی هستند

منفی عمیقی بر روابط درون فردي و بین فردي پیش مـی آینـد. بـر مردم این واقعیت را قبول کنند عواقب 
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توفق بر پیشامدها باور دارند،  توانائی اکثر مردم نه تنها به احتماالت واقعی و"اساس نظرات اسمیالنسکی، 

گرایان قیدي براي مسئولیت اخالقی اسـت، آزاد آزاد بلکه باورهاي مشخص و شدیدي دارند که اراده ي

). او اخطـار مـی 2000، 26-27ي خود به وضعی براي پاداش و مکافات عادالنه مـی انجامـد ( که به نوبه 

 آزاد اگر ما وهـم اراده ي "کند که اگر ما چنین باورهائی را فروبریزیم اثرات فاجعه باري خواهد داشت: 

ایجـاد مـی شـود را در دسترس نداشته باشیم به احتمال زیاد مشکالتی که در نتیجه ي فرو پاشـی زیربناهـا 

خیلی سنگین خواهند بود، و براي بسیاري از مردم باعث ناراحتی روانشناسی شـده و اخالقیـات را تهدیـد 

). بنا بر این، براي اجتناب از عواقب وخیم اجتماعی و شخصی، و بهم ریختن تار و 2000، 166(  "می کند

) را پیشنهاد می free will illusionism(  آزاد پود بافت اخالقیمان، اسمیالنسکی توهم گرائی اراده ي

گرایان و همراه آن مسئولیت نهائی آزاد آزاد اراده يمسلمکند. بر اساس توهم گرائی، باید به مردم توهم 

اخالقی را اجازه داد؛ ما نباید چنین راه هاي سهلی را از آنها دریغ داریم، و کسانی از ما هم که قبالً بنـدها 

  نیز رجوع کنید). 6ید حقیقت را به سادگی براي خودمان نگهداریم ( به فصل را پاره کرده ایم، با

 آزاد درست بر خالف توهم گرائی اسمیالنسکی، تاماس نـادل هـوفر بـه دفـاع از تـوهم زدائـی اراده ي

 شـناختبا این برداشت که حدس و گمان هاي عامیانه و باورهایشـان در بـاره ي طبیعـت "برخاسته است: 

سئولیت اخالقی خطاست، فیلسوفان و روانشناسان باید وظیفه ي خـود را انجـام داده و تـوده هـا انسانها و م

شان مانند انتقام، نفرت، عدم تحمـل، گرایشات بخصوص هنگامی که باورهاي غلط آنها احساسات و  –را

اي نیـدل ). بر اساس گفتـه هـ2011، 184 ( "آموزش بدهند -فقدان هم دلی، و غیره را شعله ور می سازند

. او "پـا نهـدتطـابقی  -انسانیت اگر بخواهد بقاء پیدا کند باید فراتر از این جامه ي احساسـاتی بـد  "فر، ها

من به پیشرفت هاي آینده ي علوم ذهنی که با ارائـه ي درك نـوي از حـد و حـدود  "اضافه می کند که، 

نند، با آغوش بـاز خـوش آمـد مـی و عاملیت انسانها ما را یک گام به این هدف نزدیک تر می ک شناخت

  ). 2011، 184(  "گویم

)، Brice Wallerروشی از توهم زدائی نیز در شک گرائی خوش بینانه ي درك پربوم، بروس والر ( 

درك پربـوم از ایـن  مـثالًوجـود دارنـد.  (Susan Blackmore ) تملر سـامرز، و سـوزان بلکمـور

باشـیم اخالقیـات، معـانی، و ارزشـها برجـاي خـود بـاقی برداشت که حتی اگر مسئولیت اخالقـی نداشـته 

خواهند ماند، دفاع کرده است، و عالوه بر این اظهار می دارد که قبول ایـن موضـوع منـافع زیـادي بـراي 

 Living ) )2001(  "آزاد زنـدگی کـردن بـدون اراده ي"زندگی هایمان خواهد داشـت. او در کتـاب 

Without Free Will) و مسـئولیت اخالقـی بـر اسـاس  آزاد ندگی بـدون اراده يآورده است که ز

، چشـم انـدازها و انتظـارات مثالًاستحقاق به آن اندازه که خیلی ها باور دارند، اثر مخرب نخواهد داشت. 
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فصـل  2001براي معنی یافتن در زندگی یا حفظ روابط خوب بین فردي مورد تهدید واقـع نمـی شـوند ( 

حـبس  بـالعکسئی و مجازات هاي سنگین از قبیل اعدام کنار گذاشته شده، هفتم). اما قصاص و کیفرگرا

، فصل ششم). او حتی بحث مـی کنـد 2001هاي پیش گیرانه و برنامه هاي توانبخشی توجیه خواهند شد ( 

مخـرب  "خشم اخالقی"از آنجا که منجر به حذف  آزاد که از دست دادن باورهایمان در باره ي اراده ي

  اند به خوبی سالمت ما و روابط با دیگران را بهبود به بخشد. می شود، می تو

براي سودمندي دنیاي بدون مسئولیت اخالقی ارائه داده است. در کتاب  قدرتمنديبروس والر نیز بحث  

) ( Against Moral Responsibility(  "مخالفـت بـا مسـئولیت اخالقـی "اخیرش، تحـت عنـوان 

اند که در آنها برداشت هاي مسئولیت اخالقی از نظـر عملـی و نـابرابري ) موارد زیادي آورده شده 2011

اقتصادي اثـرات معکوسـی داشـته انـد. از ایـن بـین مـی تـوان سـرکوب پیشـرفتهاي شخصـی، تشـویق بـه 

هـاي اقتصـادي را نـام بـرد [بـه مـرور  يمجازاتهاي سنگین در قضاوت هاي جنائی، و دائمی کردن نابرابر

اگـر مـا مسـئولیت اخالقـی را کنـار "مراجعه کنید]. والر پیشنهاد مـی کنـد کـه  2012 (Clark )کالرك 

بگذاریم می توانیم شفاف تر به علل رفتارها ي افراد نگاه کرده، و عمیق تر به سیستم هائی نظاره کنیم که 

ات و ، و این امر به ما اجازه خواهد داد تا گرایش)2011، 287” ( اشخاص و رفتارهایشان را شکل می دهند

 رفتارهاي بین فردي و شیوه هاي آموزشی، دادخواهی هاي جنائی، و سیاست هاي اجتماعی مهرآمیزتـر و

ممکن است بتوانیم عمیقتر بر "تري داشته باشیم. او اضافه می کند که در غیاب مسئولیت اخالقی، اثر بخش

عـدالتی هـائی را کـه بخـت و ، تا نقش بی )2011، 286(  "اثرات سازمان ها و شرائط اجتماعی نگاه کنیم

(  "اقبال در زندگی بازي می کند به حداقل رسانده، وبه وراي [اثرات مضر ] سرزنش و شرم حرکت کنیم

287 ،2011(.13   

 آزاد فیلسوفان دیگري هستند که برخالف همه ي این نظریات می گویند که اگـر مـا در مـورد اراده ي 

 مثالًاشیم، زندگیمان از نظر توصیفی نه بهتر خواهد شد و نه بدتر. شک کنیم و یا باور به جبر مطلق داشته ب

 1962رفتـاري (  گرایشـات ) و 2007، 406شان نیکولس می گوید که افراد در فعل و انفعاالت روزمره ( 

Strawson. F. P (" لذا این سؤال را مـی تـوان پـیش "تقریباً به همان وضع موجود پایدار خواهند ماند .

اگر مردم تقدیر و جبر را قبول کنند، چه اتفاقی خواهـد افتـاد؟ در ایـن مـورد رأي و نظـرات " کشید که :

بشدت متفاوت هستند. بعضی اعتقاد دارند که این امر جرقه اي براي انقالب بسیار الزمی خواهد بـود کـه 

بـه فاجعـه ي  باید در آداب و رسوممان پیش بیاید. بعضی دیگر نگران این هستند که قبـول تقـدیر و جبـر

اگر همه ي مردم هم  –بزرگی منجر خواهد شد. نیکولس اضافه می کند که من گمانی ساده لوحانه دارم 

). در حالی که این اظهـار نظـر او دفـاعی 2007، 406به جبر باور پیدا کنند، هیچ تغییري ایجاد نمی شود ( 
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بـودن بـدیهی  تناقض گرااین گرفته که چون خود او فرض بر  -نیست،  توافق گرائی ي اراده یاآزاد براي

  . 14اما بیان توصیفی جالبی است، که با موضع گیري هاي فوق متفاوت است -)2007، 405بنظر می رسد ( 

پس گفته ي چه کسی صحت دارد؟ عواقب واقعی قبول شک گرائی چه خواهد بود؟ این عواقـب چـه  

ی در طرز رفتار هـا و خـط مشـی هایمـان در بـاره ي مباحث فلسفی و علم لوايباید باشند؟ آیا ما باید در 

و مسـئولیت  آزاد تجدید نظر کنیم؟ این ها، و سؤال اصلی که : آیـا اراده ي آزاد شک گرائی در اراده ي

بالجواب مانده است؟. امیـدوار هسـتیم کـه  -اخالقی در زمینه هاي فلسفی یا علمی موجه و صادق هستند 

ر در باره ي این سؤاالت، و هم چنین موضوعات دیگري کـه در حـول و این کتاب به خوانندگان در تفک

  و التزامات آن وجود دارند، کمک کند. آزاد حوش شک گرائی در اراده ي
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  شرکت کنندگان    

  

شانزده فصلی که خواهند آمد به دو بخش اصلی تقسیم شده انـد. بخـش اول بحـث هـاي فلسـفی بـراي 

کـرده، در  موشـکافیاقب آن ( همراه بعضی از موضوعات مربوطه) را و عو آزاد شک گرائی در اراده ي

، و مغزي و مفاهیم آنها براي عاملیت معرفتی حالی که در بخش دوم پیشرفت هاي جدید در علوم رفتاري،

  ، و مسئولیت اخالقی مورد بحث قرار می گیرند. آزاد انسانها، اراده ي

 تناقضکه تحت عنوان  آزاد رد شک گرائی اراده يدر فصل اول، دِرك پربوم بحث خود در مو        

ارائه مـی دهـد. او بـرخالف ایـن نظریـه ي  را ) شناخته شده،hard incompatibilismگرائی مطلق ( 

با مسبب جبري رفتارهاي ما توسط عوامل طبیعـی اي کـه  آزاد توافق گرایان که می گویند وجود اراده ي

، بحث می کند که تفاوت قابل مالحظه اي بین این موضع گیـري از کنترول ما خارج هستند مطابقت دارد

 سـببیي گرائـی آزاد و این که عواملی خارجی مسبب رفتارهاي ما هستند، وجود ندارد. پربـوم بـرخالف

را ارائه می دهـد، کـه بـر  (disappearing agent )به عامل ناپدید شونده  مشهور رفتاري، ایرادي

زم ولـذا نمـی توانـد کنتـرول ال ،رویدادهی تواند معین کند که آیا تصمیمی اساس آن از این نظر عامل نم

) هـیچ causal-non(  سـببی – غیري گرائی آزاد باشد. به گفته ي پربوم،براي مسئولیت اخالقی را دارا 

پیشنهاد قابل قبولی براي کنترول رفتاري که براي مسئولیت پذیري الزم خواهـد بـود، ارائـه نمـی دهـد. او 

ممکنست چنین کنترولـی را عرضـه کنـد، امـا  سببی -ي گرائی عامل آزاد مه می دهد که در حالی کهادا

نمی تواند با بهترین نظریه هاي فیزیکی ما کنار بیاید. از آنجا که این استدالل راه گریـزي بـراي برداشـت 

نتیجه گرفـت کـه  داریم، می توان آزاد ما نوعی اراده يکه  بگویدهنوز هم دیگري نخواهد گذاشت که 

تنها موضع باقی مانده است. در نهایت پربوم از برداشت خوش بینانـه اي دفـاع مـی  آزاد شک در اراده ي

از جنبـه نظرهـاي عاملیـت، اخالقیـات، و معنـی و مفهـوم آن مخـرب  آزاد کند که زندگی بدون اراده ي

  نبوده، بلکه از جنبه هاي دیگري می تواند مفید واقع شود. 

) مشهورش بـر علیـه احتمـال مسـئول Basic Argument( برهان پایه ل دوم، گلن استراسن در فص   

نیسـتیم نمـی  سـببی -می کند. او استدالل می کند که چون کـه مـا خـود موشکافیبودن نهائی اخالقی را 
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ین است ابرهان پایه توانیم بطور واقعی و نهائی مسئول اخالقی رفتارهایمان باشیم. ایده ي مرکزي در قفاي 

) براي این که واقعاً 2هیچ چیزي نمی تواند عامل خودش باشد؛ (  –) هیچ چیزي سبب خود نیست 1که: ( 

باشد و یا حداقل از بعضی  سببی –و نهایتاً شخص مسئول اخالقی رفتارهایش باشد باید یا بطور کلی خود 

واند در واقع و در نهایت مسـئولیت ) بنابراین هیچ کس نمی ت3از جنبه هاي قاطع ذهنیش این طور باشد؛ ( 

را بازگو کرده، و جزئیات آن را برهان پایه  اخالقی داشته باشد. استراسن طی بحثش چندین بار گفته هاي

ش را نمی توان براحتی رد کرد چون کـه ایـده اي برهان پایه بیشتر تشریح می کند. او اظهار می دارد که 

ه و در فهم ما از مسـئولیت اخالقـی مقـام مرکـزي را داراسـت. او هستیم باوري شایع بود سببیکه ما خود 

پایـان مـی برهان پایه ي گرایان در مقابل آزاد گران و توافقنوشته اش را با پیش کشیدن پاسخهاي ممکن 

 بخشد.

) از نظریه ي جبر دفاع کـرده و عواقـب آن را شـرح Ted Honderichدر فصل سوم، تد هاندریچ (  

ی کند که اگر ما تجربه گراهاي خوبی باشیم باید جبرگرائی را بعنوان یک حقیقـت و می دهد. او بحث م

نباید هیچ [تجربه گراي متفکري] وجود داشـته باشـد کـه جبرگـرا " –یا حداقل واقعیتی مقبول قبول کنیم 

 بعالوه، او بحث می کند که مکانیک کوانتومی هم جبر را رد نمـی کنـد. در حقیقـت، تفسـیر "هم نباشد.

اسـت. هانـدریچ بـه  "تناقضـات"بوده، و حـاوي  "هرج و مرج منطقی"استاندارد مکانیک کوانتومی یک 

، به بحثش ادامـه مـی دهـد. او آزاد کردن عواقب جبرگرائی براي زندگی ما و براي اراده ي معلومهدف 

گرائـی را حـل نمی توانند مسـائل جبر تناقض گرایاناظهار می دارد که هم توجیهات توافق گرایان و هم 

وجـود  آزاد کنند، زیرا که هر دو گروه در فرض غلطی شریک هستند کـه فقـط یـک مفهـوم از اراده ي

 آزاد اراده ي –دو مفهوم جداگانه دارد  آزاد دارد. در عوض، هاندریچ بحث می کند که در واقع اراده ي

[کـه مـن و مبتکر  و مبدع لقخابه معنی  آزاد و اراده ي voluntariness)(  بودنخودخواسته  به معنی

 در حــالی کــه مفهــوم .م]را در ایــن ترجمــه بــراي آن بکــار مــی گیــر )origination(مبــدعیکلمــه ي 

بودن با جبر گرائی مطابقت دارد، اما منشاء رفتار بودن با آن منطبق نمی شود. ولی، هانـدریچ خودخواسته 

وضـعیتی مبتکر رفتارها بودن موجب  منشاء و توانائی جبرگرائی و از دست دادن واقعیتاقرار می کند که 

بـا آن را  وابسـتهبراي ما بعنوان انسان خواهند شد. اگر ما ایده ي منشاء بـودن و مسـئولیت اخالقـی  خاص

کنار بگذاریم چیزهاي زیادي را از دست خواهیم داد. در کوشش براي حفظ بعضی از ایـن هـا هانـدریچ 

از ایـن کـه بطـور بعـد او  .را ارائه مـی دهـد (actual consciousness ) واقعی آگاهینظریه ي 

واقعی ما را  آگاهیخالصه طرحی را نشان می دهد که چگونه علیرغم از دست دادن منشاء رفتاري بودن، 
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و  "سیاست هاي استحقاقی"براي انسانیت که شامل کنار گذاشتن  "آرزوي بزرگش"قانع خواهد کرد، با 

  واهد بود، به نتیجه ي نوشته اش می رسد. در آغوش کشیدن اصول انسانی خ

را مورد بحث  "وهم سرسخت مسئولیت اخالقی" (Bruce Walter ) در فصل چهارم، بروس والتر 

 قبـولبحث هاي فیلسوفان در  توانائی قرار می دهد. او با اشاره به این موضوع که قطع رابطه ي عجیبی بین

مورد مسئولیت اخالقی وجود دارد. والتر گوشزد می کند که  باورهاي آنها در توانائی مسئولیت اخالقی و

زیـادي در دفـاع از مسـئولیت اخالقـی وجـود مبتکرانه، زیرکانه، و شگفت انگیـز در حالی که بحث هاي 

دارند، حتی سرسخت ترین مدافعان مسئولیت اخالقی اذعان می کنند که بحث هائی که بـه نفـع آنهاسـت 

ماننـد ون ایـن  –دارنـد  آزاد ی که کمتـرین اطمینـان را در مبحـث اراده يقاطعیت زیادي ندارند؛ و بعض

بیشترین اطمینان را در مسئولیت اخالقی ارائه می دهند. در نیتجه، والتر این  –) Van Inwagonواگن ( 

بحـث هـاي فیلسـوفانه در بـاره ي مسـئولیت  توانـائی گونه بحث را ادامه می دهد که رأي نهائی در مـورد

بـر  –چه بین فیلسوفان و چه در بین عوام  –است که باور به مسئولیت اخالقی آشکارهر چه باشد، اخالقی 

فلسفی قرار گرفته اند. او ادامه می دهد که چندین منبع براي بـاور بـه مسـئولیت  برهان هايپایه اي غیر از 

مسئولیت اخالقی بـر پایـه  اخالقی وجود دارند، که سه منبع آنها از تأثیرات خاصی برخوردار هستند. اول،

، که ما با حیوانات در اشتراك هستیم. دوم، سیسـتم همـه گیـر مسـئولیت "تالفی کن"توانمند  ي احساس

کـه حقیقـت  -گسـترش پیـدا کـرده  ادراك مشـتركکه بر دادخواهی هاي جنائی و  –اخالقی اي است 

اخالقی را بنظر متناقض و بی ربـط نشـان کرده و مبارزه بر علیه مسئولیت  معلوممسئولیت اخالقی را ظاهراً 

بـاوري کـه، بـه گفتـه ي  –اي است که ریشـه ي عمیقـی دارد  "باور به دنیاي عادالنه"می دهد. باالخره، 

والتر، اکثر فیلسوفان هنگامی که آن را بطـور آگاهانـه در نظـر مـی گیرنـد، رد مـی کننـد، امـا اثـر عمیـق 

بطـور زیرکانـه (  را باور به مسئولیت اخالقی النه می دانیم داشته، وتار عادناآگاهانه اي بر آن چه که ما رف

  می کند. قبول اما غلطی)

مـا بایـد در بـاره ي مسـئولیت ) این گونه بحـث مـی کنـد کـه Neil Levy( در فصل پنجم، نیل لِوي  

قی نباشیم. در گذشته لوي گفته بود که از نظر اخال (metaskeptic ) ورا اخالقی شک کنیم اما شک

و مسـئولیت  آزاد ن هرگـز مسـئول رفتارهـاي خودشـان نیسـتند زیـرا کـه زیربنـاي اراده يسببیعاملین یا م

). در این فصل، او از شک گرائیش با جدلی با شک ورائـی 2011اخالقی با بخت و اقبال فرو می ریزند ( 

ه شـرائط الزم و ) انکـار مـی کنـد کـ2012) دفاع می کند. سـامرز ( Tamler Sommersتملر سامرز ( 

می کند که، شرائط براي مسئولیت اخالقی از  مطالبهکافی براي مسئولیت اخالقی وجود دارند؛ در عوض،

ند. لوي اقرار می کند که اگر ایـن ادعـا صـحیح باشـد، دیگـر هـیچ نفرهنگی تا فرهنگ دیگر تغییر می ک
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ی حقیقت نخواهد داشت. ولـی، ي اولی از مسئولیت اخالقی، منجمله شک گرائی مسئولیتدرجه  برداشت

  اخالقی اي وجود دارند که باید شک گرائی را بر شک ورائی ترجیح داد.  دالئل بحث می کند که،

) را CEیـا (  (crazy ethics ) "اخالقیـات دیوانـه"در فصل ششـم، سـال اسمیالنسـکی اصـطالح  

شاره دارد که خود ما داریـم، یـا تحقیري به نظریاتی ا –توصیفی و غیر  –ي نیمه طورمعرفی می کند، که 

فکر می کنیم باید صحت داشته باشند. او ادعا می کند که بعضی از برداشـتهاي حقیقـی اخالقـی، در ایـن 

مفهوم جالب توجه، دیوانه وار هستند. یک نظریه ي اخالقی اگر نتواند بطور واضحی اساسی براي زندگی 

رفت. اجتماعی که سـعی دارد در سـایه ي چنـین برداشـتی اجتماعی باشد را می توان دیوانه وار در نظر گ

مغلـوبی باشـد را  –به سرعت سقوط خواهد کرد. مشابه با این، یک برداشت اخالقی اگر خـود  عمل کند

اجراي آن شود، از جنبه نظر همان برداشـت،  سعی درمی توان دیوانه وار در نظر گرفت، یعنی که اگر هم 

بشـدت طاقـت فرسـا باشـند بطـور قـاطعی رد شـده و انـگ هم که  ظرهائیاوضاع بدتر خواهد شد. جنبه ن

بر آنها زده می شود؛ هم چنین، جنبه نظري که بر ضد باورهاي اخالقی منطقی اصولی باشـند، را  "دیوانه"

می توان دیوانه وار خواند. و برداشت اخالقی اي که باید از اکثر مردمی که به آنها اطالق می شوند، پنهان 

، نیز با دیوانگی درگیر هستند. بعد از تفسیر و تـأویلی کـه چـه "اخالقیات محرمانه"شته شوند، یعنی نگهدا

پرداختـه و سـعی  آزاد چیزي این نظریات را دیوانه وار می کند، اسمیالنسکی به بحث در بـاره ي اراده ي

 وربـارر نظـر بگیـریم می کند نشان دهد که چرا اگر آن را بعنـوان یـک مـورد از اخالقیـات دیوانـه وار د

خواهد بود. او بحث می کند که مشابه با برداشتی که خـود او در ایـن مـورد داشـته و آن را بـیش از همـه 

هستند. او با بازتابی بر  "دیوانه وار"محتمل می داند، اکثر موضع گیري هاي فراگیر در مباحثات این گونه 

ت فردي و اجتماعی، و نقش فلسفه چـه معـانی اي این که این گفته ها، بخصوص از نظر اخالقیات، کماال

  دارند، به نوشته اش خاتمه می دهد.

(  چــه تــوو دنــیال گویــا تو (Thomas Nadelhoffer )در فصــل هفــتم، تامــاس نِــی دل هــافر  

Tocchetto GoyaDanielaمـی کننـد.  موشـکافیرا  آزاد ) جنبه هاي بالقوه تاریک باور به اراده ي

ه هاي جدید در رابطه با روانشناسی اخالقی و سیاسی را در ارتباط با جنبه هـاي تاریـک آنها بعضی از یافت

( و مفاهیم مربوطه)، و هم چنین دو گزارش تجسسی از خودشان را بررسی می کننـد  آزاد باور به اراده ي

ن ( ماننـد یعنی گفتمـانی کـه آیـا بایـد بـا وهـم گرایـا –تا فروغی تجربی بر گفتمان وهم گرائی بیاندازند 

( ماننـد نـادل هـو فـر) مشـاوره شـود. آنهـا بـا شـرح  )disillusionismاسمیالنسکی) یا وهـم زدایـان ( 

 –مختصري از ابزارهاي روانشناسی اي که جدیداً پیشرفت کرده و براي اندازه گیري باور به عاملیت افراد 

(  (Free Will and Determinism Scale ) و جبرگرائـی آزاد یعنـی مقیـاس هـاي اراده ي
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Plus-FAD) ( 2011 Paulhus  وCarey (  آزاد سیاهه ي اراده يو  )Free Will Inventory = 

FWI  )Naderhoffer  (نوشته ي خود را شروع کـردهمورد استفاده قرار می گیرند،  -در حال تدوین ،

مـردم بـا سـایر  آزاد و بعضی از ارتباطات جالب توجه ( و گاهی تعجب آور) ي که بین باورهـاي اراده ي

می کنند. آنها بعد از ایـن کـار نتـایج دو  موشکافیباورهاي اخالقی، دینی، و سیاسی آنها وجود دارند، را 

مطالعه ي تحقیقی اي را ارائه می دهند که خود آنها انجام داده اند تا روانشناسـی اخالقـی و سیاسـی بـاور 

در آخر، سعی خواهند کرد تا زمینه ي تحقیقات بعـدي را کنند.  موشکافیرا بیشتر  آزاد داشتن به اراده ي

پایه ریزي کنند. آنها این طور نتیجه گیري می کنند که قبل از این که ما عواقـب روانشناسـی و اجتمـاعی 

را بهتر بفهمیم، کارهاي تجزیه و تحلیل روانشناسـی و فلسـفی  آزاد انتشار شک گرائی در باره ي اراده ي

  ه باید انجام گیرند. زیادي وجود دارند ک

 ) "مشـکل مـردم") خـود را درگیـر Benjamin Wilhauerدر فصل هشتم، بنجامین ویل هـاوور ( 

People’s Problem) دالئلـی  می کند. او به این نکته اشاره می کند که بنظر می رسد کـه یکـی از 

ي اراده آزاد د کـه مـا فاقـدفیلسوفان زیادي مایل نیستند که بطور جدي این احتمـال را در نظـر بگیرنـ که 

مفهومـاتی کـه درگیـر  –هستیم این باور است که اگر ما بخواهیم یکـدیگر را در مفهـوم عمیـق اخالقـی 

 آزاد انسان بنامیم، باید به اراده ي -و وظیفه شناسی مانند حقوق بشر می شوند اخالقیمسلک   برداشتهاي

 .P. F )استراسـن مفهـوم بـا برداشـت پـی. اف.  ر، ایـنباور داشته باشیم. در ادبیـات جنـد دهـه ي اخیـ

Strawson) تلقـی کنـیم ایـن  آزاد منتشر شده که هدف از این که انسانها را بعنون دارنـدگان اراده ي

 را لغـو کنـیم واکنشـیگرایشـات مواجه شویم، و اگر ما ایـن  واکنشیگرایشات است که بتوانیم با آنها با 

اشیائی در نظر بگیریم که در خدمت اهداف اجتماعی مدیریت می شـوند. فقط می توانیم انسانها را بعنوان 

ما بدون باور کنند که فیلسوفان زیادي را ترغیب کرده که  واکنشیگرایشات این فحواي التزام آور تعلیق ِ 

ور دارند در واقع نمی توانیم آنها را انسان تلقی کنیم. ولی، ویل هاو آزاد قبول این فرض که افراد اراده ي

هـاي استراسـن موافـق اسـت کـه  اندیشـهبحث می کند که این طرز فکر کردن گمراه کننده اسـت. او بـا 

رفتاري معقول مشاهده می کند مـی توانـد مـانع ایـن  گرایشات گرائی اي که او بطور تلویحی در عاقبت 

کنـیم کـه بـراي شود که ما یکدیگر را انسان تلقی کنیم، اما بحث می کند که این اشـتباه اسـت کـه فکـر 

و افتـادن بـه دام عاقبـت  (depersonalization) خـود دگـر بینـیجلوگیري از سقوط در سراشیبی 

، یا مسئولیت اخالقـی را حفـظ کنـیم. ویـل آزاد ، یا التزامات دیگر اراده يواکنشیگرایشات گرائی باید 

ف خودمختار رفتار کنیم نه ایـن هاوور اضافه می کند که ایده ي کانت که باید با خود انسانها بعنوان اهدا

که آنها را بعنوان وسائل مطلقی براي رسیدن به اهداف در نظـر بگیـریم، تجزیـه و تحلیلـی قـانع کننـده از 
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مفهوم رفتار با مردم بعنوان انسان را در اختیار می گذارد، و بعالوه این موضوع وجـود دارد کـه راه هـائی 

ي کانت را طوري تعبیر کرد که درگیر رفتار واکنشـی یـا همـه ي هستند که بوسیله ي آنها می توان ایده 

  و مسئولیت اخالقی نسبت داده می شوند.  آزاد التزاماتی نشویم که به اراده ي

از شک گرائی خوش بینانه دفـاع کـرده و  (Susan Blackmore )در فصل نهم، سوزان بلکمور  

د. او شرح خواهد داد که چگونه به این برداشـت را مورد بحث قرار می ده "آزاد زندگی بدون اراده ي"

یک وهم بوده و چگونه خود او با این ایده زندگی می کند. او از ایـن همـه  آزاد رسیده است که اراده ي

ـــابش  ـــتن کت ـــراي نوش ـــه ب ـــائی ک ـــه آنه ـــاهی"دانشـــمندان و فیلســـوفان، منجمل ـــانی در آگ (  "گفتم

2005Conversation on Consciousness, ( ا مصاحبه کرده، اظهار شگفتی مـی کنـد با آنه

عقیده ندارند، اما طوري زندگی می کننـد کـه چنـین  آزاد که علیرغم این که هیچ یک به وجود اراده ي

براي این طرز رفتار متناقض وجود دارنـد، تـرس از دسـت  که  دالئلی  چیزي وجود دارد. بلکمور در بین

تارهاي خالف، و ترس از این که ممکـن اسـت اجتمـاع از دان کنترول، مسئولیت اخالقی و یا ارتکاب رف

را از دست  آزاد هم پاشیده شده، یا قانون و نظم بهم بریزند، را بیان می کند، که اگر همگی توهم اراده ي

) را Zenسال شیوه هـاي یوگـاي نـوع زِن (  30بیافتند. او پیشرفت هاي علمی و  رویدادبدهیم، ممکنست 

دانسته، و نتیجه گیري می کند که زندگی بدون بـاور بـه  آزاد ش از توهم اراده يکردن خود آزاد عوامل

  نه تنها ممکن است، بلکه بر اصرار بر این توهم ارجحیت دارد.  آزاد اراده ي

این سؤال را پـیش مـی کشـد کـه آیـا شـک  (Manuel Vargas )در فصل دهم، منوئل وارگاس  

عی که دانشمندان قبول کرده اند عجوالنه نیسـت. او بحـث خـود را از انوا آزاد گرائی در باره ي اراده ي

این طور شروع می کند که در این برداشت سه مشکل پیش می آید. اول، علیرغم توسل مکرر دانشمندان 

نیست که در رشته هاي مختلف علوم جبرگرائی چیزي بیشـتر از یـک  معلومدر کارهایشان به جبرگرائی، 

باشد. دوم، این که دانشمندان شک گرا که برداشت هـاي توافـق گرایـان را بـه نآرزوي نظریه اي بزرگ 

سرعت بعنوان یک بذله گوئی ِ توصیفی بجاي یک برداشت جدي رد می کنند، باید قبل از اعالم پیروزي 

ي بـه خطـر معلوم شک گرائی، به آنها جواب مناسبی بدهند. سوم، نیروهاي با ارزشی که براي نتیجه ي نا

تند ممکنست پدیده هاي تحقق پذیر تکثیري سطح باالئی باشند که در مقابل کاهش به سطح ویژگی می اف

، بـر ایـن هـا عـالوهظر گرفته می شوند، مقاومت کننـد. هائی که در انواع مختلف شک گرائی علمی در ن

هـائی مفهومی و تجربی مختلفه ي فراوانی بـراي شـک در داشـتن نیرو دالئل وارگوس اضافه می کند که

فرض می کنیم دارا هستیم. با این وجود، او بحثی را ادامه می دهد که چگونـه  معموالً وجود دارند که ما 

نمی شوند. او می گوید که این امکان هست کـه  آزاد چنین شک هائی منجر به اثبات عدم وجود اراده ي
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که توده ي مردم ( یا شـک  باشدي ني اراده دقیقاً آن چیزآزاد راهی بازنگرانه اتخاذ کنیم که بر اساس آن

) فکر می کنند، هست. در این دید، اکتشافات علمی در باره ي شکل عاملیـت آزاد گرایان وجود اراده ي

، بلکه اساسی براي فهم بهتر اشـکال مختلفـه ي اراده یستندن آزاد معمولی براي رد کردن اراده ي دالئل ما

  و عاملیت ما خواهند بود. آزاد ي

و خطا را مورد بحث قرار مـی دهـد.  آزاد ارتباط بین اراده ي ن فصل بخش اول، شان نیکولسدر آخری

دیگر، بنظر می رسد کـه فلسفی  )eliminativist(  یئاو اظهار می دارد که مشابه بحث هاي حذف گرا

 ) مرجـعیـک وهـم اسـت بـه فرضـیات قـائم بـذاتی در بـاره ي معنـی و مفهـوم  آزاد بحثی کـه اراده ي

reference)* ( ماننـد پربـام، و استراسـن)،  آزاد بستگی داشته باشد. بر اساس حـذف گرایـان ِ اراده ي

ي وجود ندارد. ولی، پاسـخ آزاد دچار خطاي عمیقی شده اند و لذا اراده ي آزاد مردم در باره ي اراده ي

آن داریـم ( ماننـد وجود دارد، اما مـا بـاور غلـط عمیقـی در بـاره ي  آزاد دیگري وجود دارد که اراده ي

بطــور  آزاد وارگـاس). در ایــن جــا نیکــولس ایــن نظریــه را اتخـاذ مــی کنــد کــه معنــی و مفهــوم اراده ي

سیستماتیک مبهم است. او بحث می کند که، آیا ممکن شده اسـت کـه در بـاره ي معنـی و مفهـوم یـک 

داشت؛ در حـالی  کارانهافظه اصطالح گنجانده شده در یک نظریه ي غلط در بعضی زمینه ها برداشتی مح

که در زمینه هاي دیگر به برداشتهاي لیبرال تري از مفاهیم خاص دیگري از همین اصطالح معنی و مفهوم 

داد. به این طریق است که می توان از عهده ي این احتمال بر آمـد کـه در بعضـی زمینـه هـا اگـر بگـوئیم 

عضی زمینه هاي دیگر صحت خواهد داشت. بـه اشتباه است، در حالی که در ب "ي اراده وجود داردآزاد"

این طریق است که خواهیم توانست انعطاف الزم براي قبول نظریات حذف گـرا یـان را داشـته باشـیم. در 

مالحظات عملی در موافقـت و مخالفـت بـا  آزاد آخر نیکولس نتیجه گیري می کند که در مورد اراده ي

  احتیاطی باشد.  تناقض گرائیکن است توافق گرائی یا حذف گرایان وجود داشته، و استنتاج صحیح مم

----------------  

بـه آنهـا  آزاد اسـت کـه در بحـث هـاي اراده ي آزاد *مترجم: منظور معانی و مفاهیم اصطالح اراده ي

  ارجاع می شوند.

 

و اعصاب توجه خواهد شـد. ایـن  معرفتی در بخش دوم کتاب به پیشرفت هاي جدید در علوم رفتاري، 

و  (John Dylan Haynes )بخش، با فصل دوازدهم، توسط دانشمند علوم مغزي جان دایالن هِینز 

شروع می شود که این سؤال را پیش می کشند که آیا ) Michael Pauen( فیلسوفی به نام مایکل پوئن 
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هم فقط یک وهـم اسـت؟ قصـدي بـودن یکـی از صـفات مشـخص  (Intentionality )قصدي بودن 

نسانهاست. به باور فیلسوفان زیـادي قصـد هـا وقتـی از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار هسـتند کـه کننده ي ا

بخواهیم رفتارهاي محض ( لغزیدن، سرفه کردن) را از رفتارهاي هدف دار ( نوشتن، حل مسـائل) متمـایز 

یر سؤال کنیم. ولی، یافته هاي جدید روانشناسی و علوم اعصاب طوري تعبیر شده اند که قصد داشتن را ز

برده اند. هینز و پوئن این یافته ها را بررسی کرده و عواقب آنها را از جنبـه ي مفهـوم قصـد داشـتن مـورد 

بحث قرار می دهند. آنها نتیجه گیري می کنند که قصد داشتن ها ممکن است نقشی در رفتارها و تصـمیم 

، یـا *مشـترك ادراكتهائی دارد کـه گیري هاي انسانها داشته باشند، اما این نقش تفاوت مهمی با برداشـ

  داشتن فرض می کنند.  باورهاي فیلسوفانه استاندارد و محاسبات روانشناسی عامه ي مردم از قصد

--------------------------  

کـه در فارسـی بـه غلـط عقـل سـلیم ترجمـه شـده، بـه معنـی ادراك  commonsense*مترجم = 

ذهنی دارند، ممکن است که ایـن ادراك منطقـی، و عاقالنـه  مشترکی است که اکثر انسانها از یک حالت

شـده اسـت کـه اکثـر ادراکـات مشـترك  معلومباشد، و ممکن هم هست که نباشد. طی تاریخ به درستی 

  انسانها با حقیقت و واقعیت مطابقت ندارند.

   

آگـاهی، در فصل سیزدهم, تاماس کالرك مدارك روانشناسـی و علـوم اعصـاب و ارتبـاط آنهـا را بـا  

مورد بررسی بیشتر قرار می دهد. او ادامه می دهد که اکثر اوقات در حالی کـه احتمـاالً  استقاللتجربه، و 

را  اسـتقاللي انسـانها، مسـئولیت، و آزاد آگاهی را بطور وسیعی با زیربناي عصبی آن همانند نمـی داننـد،

فته می شود که آگاهی بـه آنهـا هویـت گبطور عرفی به کنترول آگاهانه ي رفتاري نسبت داده، و یا حتی 

د. اما پیشرفت هاي علوم اعصاب بخوبی نشان داده اند کـه پـردازش هـاي مغـزي بـه تنهـائی بـراي می ده

بوده، و در واقع هیچ چیز غیر فیزیکی در شرح علمی رفتارها نقشی ندارد. کـالرك کافی کنترول رفتاري 

فلسـفی در بـاره ي  اندیشـهی آیند را عرضه مـی کنـد: که در پاسخ به تحقیقات آگاهی پیش م اندیشهسه 

هاي وجودي ( اگزیستانسیالی)  اندیشهعملی در باره ي اثر پردازش هاي ناآگاهانه؛ و  اندیشهعلیت ذهنی؛ 

ي، مسـئولیت، و آزاد )، مـاcontra causal(  سـببی – ضـدکه، در نبـود کنتـرول کننـده ي آگاهانـه ي 

دلیل می آورد که می توان این نگرانی ها را به روشهاي زیر از بین برد: (  نخواهیم داشت. ولی، او استقالل

آگاهی همراه می شوند  ادراك) اقرار به وجود نیروهاي سبب ساز آگاهانه ي مغزي، یعنی آنهائی که با 1

 )3؛ و ( آگـاهی از طریـق فهـم محـدودیتهاي آن هـاي توانائی ) گسترش2( ولی با آنها همانند نیستند) ؛ ( 
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. بـر اسـاس برداشـت هـاي کـالرك، مـا بایـد از ایـده ي اسـتقاللي و آزاد طبیعی کردن برداشتهایمان از

 را طبیعـی کنـیم ( حـداقل در مفهـوم نتیجـهاستقاللی بگذریم تا بطور مناسبی بتوانیم فهم  "کنترول روح"

مقابل سبب ساز بـودن گرائی که به اجتماعی اخالقی پاسخگو باشیم) که به ما اجازه می دهد مسئولیت در 

  رفتارهایمان را حفظ کنیم. 

 (Mark Hallett ) در فصل چهاردهم، متخصص مغز و اعصاب و فیزیولوژیست بالینی مارك هلت 

او فصل خودش را  "مغز چه چیزي را می داند و چه وقتی آن را می داند؟"این سؤال را پیش می کشد که 

وع کرده، و سعی می کند که تمایز بین ذهن و مغز که تفکـر شر آزاد با بررسی مختصري از معنی اراده ي

 (qualia ) حاالت ذهنیدر باره ي موضوع را تیره و تار کرده، از میان بردارد. سپس او توجه خود را به 

است، و هـم چنـین بـه اراده و عاملیـت معطـوف مـی کنـد. او سـپس،  آزاد اراده ي ادراكکه سازنده ي 

ذهنی اراده و عاملیت را با تأکیدي بر زمان بندي آنها مورد بحث قرار می دهد. فیزیولوژي حالت ویژه ي 

 )، سـون و همکـارانش1983(  (.Libet et al )هلـت یافتـه هـاي علـوم اعصـاب لیبـت و همکـارانش 

(.Soon et al) ) 2008(ال و همکارانش ، (.Lau et al) ) 2007(یافته هاي خودش را شرح  ن، و هم چنی

سؤال را پیش می کشد که آیا اراده می تواند یک عامل در تصمیم گیري حرکات یـا شـروع  داده، و این

از  زمان بندي، بنظر نمی رسد که آگـاه بـودنتنها با بحث "آنها باشد؟ در نهایت نتیجه گیري می کند که 

ظـاهر مـی  اراده کردن هیچ تأثیري در رفتارها داشته باشد، چون که در پردازش تولید حرکات نسـبتاً دیـر

هلت فصل خودش را با در نظر گرفتن التزامات این فیزیولوژي در مسئولیت پـذیري بـه نتیجـه مـی  "شود.

  رساند.

وجـود  آزاد اگـر اراده ي") بحـث مـی کنـد کـه Suan Pockettدر فصل پانزدهم، سوزان پاکـت (  

واهانه کائناتی اي شروع مـی او نوشته ي خود را از مقام خودخ "نداشت، الزم بود که آن را اختراع کنیم.

کند که چیز بدي خواهد بود اگر نژاد انسان خودش را تخریب کند، عاقبتی که در زمینه هاي تکنولـوژي 

و مسـئولیت  آزاد بطور روزافزونی ممکن شده است. او بحث می کند که ایده ها و این که مفهوم اراده ي

را می گیرنـد، از اهمیـت شـایانی برخـوردار هسـتند.  اخالقی مهمترین ابزارهائی هستند که جلو این فاجعه

و مسـئولیت اخالقـی وهمـی  آزاد بنابراین، گرچه در مفهوم ذکاوتی می توان کامالً قبول کرد که اراده ي

بیشتر نیستند، اما چنین برداشتی، از نظر پیشرفتهاي علمی تا حدي که ایجـاد خطـر کننـد، مقبـول نخواهنـد 

است را مورد بحث  آزاد سته از مدارکی را که نشان دهنده ي طبیعت وهمی ارادهبود. به هر حال، او دو د

قرار می دهد. یکی این که تجربیات علم اعصاب نشان داده انـد کـه رفتارهـاي داوطلبانـه توسـط آگـاهی 

شروع نشده و توسط آن هم کنترول نمی شوند. بعد از بحث کوتاه اسلوبی در باره ي تجربیات بـدیع ایـن 
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که هنوز هم بطور وسیعی به آنها ارجاع می شوند، او قبول می کند که رفتارها ناآگاهانه شروع مـی گروه 

اجباري ندارد که در استقرار آگاهانـه ي رفتارهـا درگیـر شـود.  آزاد شوند، اما بحث می کند که اراده ي

قل از منظـر حـدا آزاد دومین بحث مهمی که پیش می کشد در بـاره ي طبیعـت وهمـی انگاشـتن اراده ي

است که می گویند موفقیت هاي علوم غربی حقیقت جبر را اثبات کرده اند. او بحـث مـی  تناقض گرایان

کند که چنین نیست: جبر واقعیتی اثبات شده نیست و به احتمال زیاد هرگز هم نمی توان آن را ثابت کرد. 

کـه بـه شـروع آگاهانـه رفتارهـا  ایـانتنـاقض گر آزاد بنابراین، او نتیجه می گیرد کـه تفسـیري از اراده ي

  احتیاجی ندارد الزاماً یک وهم نیست، و گزارشات مرگش بشدت اغراق شده است.

به این موضوع می پردازد که آیا یافته هاي رفتـاري، )  (Maureen Sieدر فصل آخر، مورین ساي  

جنبه ي متـافیزیکی، بلکـه از  عرضه شده اند، نه از آزاد روانشناسی و علوم اعصاب که در باره ي اراده ي

ــر  ــه ي دیگ ــاتی –زاوی ــه ي احساس ــع گرایان ــی واق ــه او بررس  pragmatic sentimental( ک

approach ( )approach-SPدارند یا نه. برخالف برخـورد  آزاد ربطی به مفهوم اراده ي - ) نامیده

یش درآمـد رفتارهـاي اخالقـی پ بطریقیبعنوان مفهومی که  آزاد متافیزیکی، در این نوع برخورد اراده ي

قبول نیست. بلکه این طور فرض شده است که بطور طبیعـی بحـث هـاي روزمـره در بـاره ي مورد هستند 

از برداشتهائی منتج می شوند که با گرایش خاص برخوردي اي مشخص مـی شـوند کـه مـا  آزاد اراده ي

یت اخالقی اي را شرح می دهد که هسته نسبت به یکدیگر پیدا می کنیم. او ابتدا وظیفه ي اجتماعی مسئول

 ي مرکزي برخورد واقع گرایانه ي احساساتی است. در گام بعدي، او شرح مـی دهـد کـه چگونـه تبـادل

( هسته ي مرکزي وظائف اجتماعی هستند منجر به بحثی می شود کـه آنـرا فضـاي اسـتداللی  که  دالئلی 

space of reason( ي یافتــه هــاي دهــه هــاي اخیــر بخصــوص در خوانــده اســت. بــاالخره، مــورین ســا

ارتبـاط  PSروانشناسی و روانشناسی اجتماعی اي را مورد بحث قرار می دهد که از جنبـه نظـر مفهومـات 

دارند. او بر یافته هائی تمرکز می کند که نشان می دهنـد کـه مـا در درجـه ي اول  آزاد زیادي با اراده ي

برانگیزنده رفتارهایمان نداشـته؛  مبدعرسی استوار و بالفصلی به فاقد شفافیت عاملیت هستیم، یعنی که دست

در رفتارهاي خودمان می شـویم. او  "اشتباه"و در درجه ي دوم، این واقعیت است که ما گاهگاهی دچار 

این مجموعه ي تحقیقات باید منجر به تجدید نظري جدي در مواردي شوند که "نتیجه گیري می کند که 

با ایـن ""..از ما سرزده است. آزاد رفتاري بر اساس منطق و استدالل با اراده ي"کنیم که،  ادعا می مثالًما 

او نتیجه گیري می کند که با در نظر گرفتن ملزمات وظـائف اجتمـاعی مسـئولیت  ،وجود، و عالوه بر این

قابل قبول  PSیک وهم است از نقطه نظر  آزاد ، این ادعا که اراده يآزاد اخالقی و نقش مفهوم اراده ي

  نخواهد بود. 
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  پاورقی ها    

  

بـراي  )Benjamin Villhauer(  و بنجامین ویل هـاور (Bruce Waller ) . من از بروس والر1 

 نظرات مفیدشان در پیش نویس این مقدمه سپاس فراوان دارم. 

شـنایدر ( .. براي مطالعه ي فهرست دانشمندانی که جدیداً خـود را شـک گـرا معرفـی کـرده انـد، بـه ا2

Snyder مراجعه کنید. بعالوه، براي دنبال کردن فهرسـت روزافـزون شـک گرایـان بـه وب  2012) سال

) بـــــــه آدرس زیـــــــر مراجعـــــــه کنیـــــــد. George Ortegaســـــــایت جـــــــرج اورتگـــــــا ( 

com.causalconsciousness.www 

اه هم برپا مانـده، و و مسئولیت اخالقی همر آزاد . اکثر فیلسوفان معاصر استدالل می کنند که اراده ي3 

) در این بـین اسـتثناء 2011و بروس والر (  )1994 ( (Martin Fisher )یا سقوط می کنند. مارتین فیشر 

 "آزاد اراده ي"فلسفی بطور ساده اي  عرف ند. در حقیقت، اکثراین نوع برداشتها بحث برانگیزهستند، اما 

دانند کـه شـخص در مقابـل آن مسـئولیت اخالقـی یا قدرت تصمیم گیري از نوعی می  توانائی نوعی"را 

 ).Vargas and ,Pereboom , Kane ,Fischer 2007, 1(  "دارد.

علمی بر این ادعا پافشاري می کند که در هر لحظه خاصی وضع جهان بطور کامـل  عرفی .جبرگرائی4 

می شود. بعضی اوقات  معینو بدون هیچ گونه ابهامی توسط وضع جهان در زمانهاي قبلی و قوانین طبیعت 

) نشـان داده مـی شـود: s demon 'Laplaceاین نوع جبرگرائی با تجربه ي فکـري اهـریمن الپـالس ( 

حقایق گذشـته و زمـان حـال و قـوانین طبیعـت  همه يهمه چیزدانی که با دسترسی به  موجود متافیزیکی ِ 

ین ایده اولین بار توسط پیر سـیمون قادر خواهد بود که آینده را تا کوچکترین جزئیاتش پیش بینی کند. ا

ما مـی تـوانیم وضـع کنـونی جهـان را معلـول "الپالس دانشمند و ریاضی دان فرانسوي این طور بیان شد: 

نیروهـائی کـه  همـه يگذشته و عامل آینده ي آن بدانیم. خردمندي که در هـر لحظـه ي خاصـی بتوانـد 

که طبیعت از آنها ساخته شده را بدانـد، و آنقـدر اجزائی  همه ي وضعطبیعت را بحرکت درآورده اند، و 

این اطالعات را تجزیه و تحلیل کند، مـی توانـد حرکـات بزرگتـرین اجـرام  همه يبسیط باشد که بتواند 

جهان تا کوچکترین اتم آن را در یک فرمول واحد ارائه دهد؛ براي ایـن خردمنـد هـیچ چیـزي نـامطمئن 

). گرچه ایـن برداشـت از 1814، 4(  "ر مقابل چشمانش قرار می گیرندنیست و آینده دقیقاً مانند گذشته د

و  وابستهو جبرگرائی بود، اما تهدیدهاي  آزاد فهمیدن مسئله ي اراده ي عرفی جبرگرائی نشاندهنده ي راه
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 ، دانش پیشین الهی یا جبر الهی براي بسیاري بهمان اندازه ي ِ مثالًمهم تاریخی براي آن وجود داشته است. 

) مـی Robert Kaneبوده است. همان طور که رابرت کین (  آزاد قوانین طبیعت تهدیدي براي اراده ي

در  رویـدادها همـه يطی قرون تعداد زیادي از الهیون باور داشته اند کـه اگـر تأیئـد نکنـیم کـه "نویسد: 

ده، قدرت خدا، واقف و دانسته نش معینکائنات، منجمله گزینش ها و رفتارهاي انسانها از قبل توسط خدا 

بودن او به همه چیز، و مشیتش بطور غیرقابل قبولی خدشه دار خواهند شد. اما بعضی دیگر از علماء دینـی 

 معـینرفتارهاي انسـانها و انتخاباتشـان را  همه يبا همان شدت بحث می کنند که اگر خدا در واقع از قبل 

سته گزینشی دیگر داشته و یا طور دیگري رفتار کند، کرده و از آنها با خبر بوده، پس هیچ کسی نمی توان

امري که باعث می شود مشکل بتوان پی برد که انسانها به چه طریقی کنترولی غائی بر رفتارهایشان دارنـد 

که آنها را مستحق پاداش ها و مجازاتهاي الهی بکنـد. در ایـن مـوارد مسـئولیت نهـائی بـراي خـوب و بـد 

 نتیجـه ي غیـر قابـل قبـولی بـراي الهیـون –ولیت شرارتها به خدا محول می شود کردارها، و در نتیجه مسئ

 ).2002، 35(  " سنتی

ــه 5 ــده نیم ــرش نش ــا ذک ــن ج ــه در ای ــی ک ــق گرائ ــابه تواف ــري مش ــع دیگ ــی (  –. موض ــق گرائ تواف

compatibilism-semi است. نیمه توافـق گرایـان بـر ایـن عقیـده هسـتند کـه مسـئولیت اخالقـی بـا (

بـه نوشـته  مـثالًوجود دارد الادري باقی می ماننـد (  آزاد مطابقت دارد اما در باره این که اراده جبرگرائی

 مراجعه کنید).  Fischer ; 1998 Fischer and Ravizza 1994هاي 

بـاور نـدارد (  آزاد . بروس والر به شک گرائی در باره ي مسئولیت اخالقی باور دارد امـا بـه آراده ي6 

او مراجعه کنید). موضع سال اسمیالنسکی را مشکل می تـوان مشـخص  2011تر به مقاله ي براي شرح بیش

ي آزاد در آزاد مفهـوم شـده اراده ي همگانیکرد. در حالی که اسمیالنسکی شک گرائی در باره ي باور

 بـه ایـنمی کنـد، امـا  قبولگرائی را حفظ کرده، و بازتاب هاي مشکل جنبه نظر هاي جبرگرائی مطلق را 

او، شـماره ي  2000باور هم هست که توافق گرائی حاوي بعضی از حقایق هم هست ( به نوشـته ي سـال 

 معلومهمین پاورقی ها، و فصل ششم مراجعه کنید). کتابهاي جدید دیگري که موضع شک گرایان را  12

 2012 (Oerton , ( 2010)(  , Harris) 2012می کنند اما براي توده ي مردم نوشته شده انـد، شـامل ( 

Evatt , ( 2010) Pearce .هستند 

 ) و استراسن ( فصل دوم) نقل قول شده اند. a2007,  61. همانطور که توسط سامرز ( 7
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. ولی، بعضی از شک گرایان مانند بنجامین ویل الور ( ارائه داده خواهد شد)، عدم تقارنی در توجیـه 8 

ها زمینه  ساس آن می توان تحسین بی آزار را در بعضی ازتحسین و سرزنش رفتاري را قبول دارند که بر ا

 توجیه کرد، اما سرزنش را نمی توان. 

 به رفرانس هاي زیر مراجعه کنید:  مثالً. 9 

1999  ,1985 .(Libet et al; ( 1983), Libet et al Soon et al. ( 2008  

Bargh and Ferguson ( 2000); Wilson  

 ( 2002); Nisbett and Wilson ( 1977); Doris ( 2002). 

 مـثالً Social Intuitionism)گرائـی اجتمـاعی (  بصـیرتبعضی مواقع به نوشته هـاي مربـوط بـه 

2001 Haidt (  بـودن بـه  وابسـتهبراي بحثی کوتـاه از احتمـال  –داده می شوند  ارجاعنیز در این باره

کارهاي وگنر آشنائی ندارند، رفرانس مـن  فصل شانزدهم نوشته ي ساي مراجعه کنید. براي کسانی که به

یعنی که به دو طریـق مـی تـوان مصطلح است،  "آگاهانه ي اراده ادراكجدائی مضاعف "در این جا که 

اراده در انجام یک عمل را با این واقعیت که شخص مرتکب آن رفتار شده را قطع کرد، با  ادراكارتباط 

را پیدا کند کـه باعـث رفتـاري شـده  ادراكسی می تواند این یافته هاي او شباهت دارد. یکی این که، ک

ــت (  ــده اس ــب آن نش ــع مرتک ــه در واق ــت ک ــثالًاس ــن  م ــایش م ــنم  –آزم ــی ک ــی م  I-spyجاسوس

experiment  دیگر این که کسی می تواند فکر کند که رفتاري را انجام نداده، در حالی کـه انجـام ،(

یا اتوماتیسم) ( به این رفرانس ها مراجعـه  alien hand syndromeداده است ( مانند دست بیگانه، 

  ).  .(Wegner and Whealey 1999 ;(Wegner 2002 )کنید: 

. پیش بینی این که چه تجدید نظرهائی انجام خواهد گرفـت، مشـکل اسـت. امکـان دارد کـه تـرك 10 

ها شـک گرائـی اراده باعث شود که بعضی  "کنترول روح"کردن ایده ي روانشناسانه ي عوام در باره ي 

 –اراده ي  -حال  -به هر"را قبول کنند. ولی، این امکان هم هست که بعضی از افراد به استراتژي  آزاد ي

، در متنی واقع گرایانه به توافق دیگريوجود دارد متشبث شوند، که باعث می شود از ترس پیشنهاد  "آزاد

  گرائی پناه ببرند. 

ــه ترتیــب   Scientificو  The Chronicle Review ( March 23, 2012). ب

American ( April 6, 2010)   

اسمیالنسکی بیـان مـی کنـد  (Fundamental Dualism ) . با این وجود، دوگانه گرائی اصولی

که بعضی از بازتاب هاي توافق گرایان حقیقت دارند. اسمیالنسکی موضع خود را این طور شرح می دهد: 
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گرایان یک موضوع مهمی است، موافقم، که باید بطور آزاد آزاد ه نبود اراده يمن با جبرگرائی مطلق ک"

بنیانی فهم ما را از خودمان، از اخالقیات، و عدالت عوض کند. اما با توافق گرایان هم موافقم کـه منطقـی 

ق ( و گرایان در باره ي ایده هائی مانند مسئولیت اخالقی و اسـتحقاآزاد آزاد است که حتی بدون ارده ي

گرایان) نیـز صـحبت بـه میـان عاقبت بدون متوسل شدن به دگرگونی تقلیل گرائی این مفهومات در مسیر 

. فرم هائی از زندگی بر اساس تمایزات توافق گرایـان در بـاره ي کنتـرول رفتـاري .آوریم. بطور خالصه.

قـی در تعبیـرات اخالقـی و امکان دارد، و از نظر اخالقی هم الزم هستند، اما هم چنین بطور سطحی و عم

 و فصل ششم).  (5 ,2005 "شخصی مسئله ساز خواهند بود.

ی براي اثر بخش . راه.سرزنش کردن افراد و مسئول اخالقثی انگاشتن آنها.". بر اساس نظریات والر، 13   

 بهبود سازمان ها و افراد نیست؛ در عوض، سازمان ها طوري طرح ریزي شده اند کـه بـا سـرزنش کـردن ِ 

ی بـه علـل اثـر بخشـ گذارند. اگـر قصـد داریـم توجـهفردي بر قصورات خودشان سرپوش ب شکست هاي

اشتباهات کرده و آنها را تصحیح کنیم باید از مدل سـرزنش فـردي دور شـده و در عـوض بررسـی هـاي 

مـانع آشکار در باره ي اشتباهات و علل آنها را تشویق کرده و بدنبال طرح ریزي سازمان هائی باشـیم کـه 

 ).2011، 291(  "این اشتباهات شده و رفتارهاي شخصی را بهبودمی بخشند

ي دوم مقالـه اش او بـه سـؤالی . این فرض توصیفی فقط نیمی از بحث کلی نیکولس است. در نیمـه 14 

اي بر می گردد که، آیا قبول شک گرائی منجر به تغییرات بزرگی در زندگی ما می شود؟ و او در  توصیه

خوبی وجود دارند که در مقابل فریاد براي انقالب در زندگی روزمره مان  دالئل "موافق است که این جا 

). این همان چیزي است که من ضـد انقـالب نیکـولس لقـب داده ام ( بـراي 2007، 406(  "مقاومت کنیم

  مراجعه کنید).  2007شرح بیشتر به 
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  هاي فلسفی: شک گرائی و تأثیرات آن  موشکافی 
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  فصل اول           

  

  آزاد شک گرائی در باره ي اراده ي

  

  درك پربوم
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شـدن ایـن  معلـوماین است کـه آیـا بـا  آزاد یکی از موضوعات در معرض خطر در بحث هاي اراده ي

ي کـه آزاد موضوع که علت رفتارهایمان عواملی خارج از کنترول ما هستند هنـوز هـم نـوعی از اراده ي

اخالقی الزامی خواهد بود با واقعیت مطابقت دارد یا نه. از دوران هاي باستانی، و بخصوص  براي مسئولیت

عـدم  بـا آزاد در این اواخر، این مسئله به پرسشی گسترده تر کشیده شده است کـه آیـا ایـن نـوع اراده ي

ي کـه دلیـل دآزا تطبیق می کند. برداشتی که من با آن موافـق هسـتم ایـن اسـت کـه اراده ي رفتار تعیینی

رفتـاري از نـوعی کـه  نبـودنمعـین باشد، با جبرگرائی سبب سازي، و با داشته ضمنی بر مسئولیت اخالقی 

فیزیک کوانتومی در تعبیر گسترده اش توصیف می کند، مغایرت دارد. من پیشـنهاد مـی کـنم کـه چـون 

شدن هستند، ما باید این موضع را  معینشده یا غیر قابل  معین سببیرفتارهاي ما به احتمال زیادي یا از نظر 

  . 1ي از این نوع نداشته، و حق با شک گرایان استآزاد خیلی جدي بگیریم که ما ارده ي

به طرق گوناگونی مورد استفاده قرار گرفتـه  "مسئولیت اخالقی"اصطالح  کنیم که نه تنها اذعانباید    

یا کنترولی را که براي مسـئولیت  آزاد از اراده ياست، بلکه تعداد قابل مالحظه اي از این برداشتها نوعی 

با سبب سازي رفتارهاي ما توسط عواملی خارج از کنترول مـان همسـاز مـی  براحتیاخالقی الزم می آید 

کنند. ولی، نوع ویژه اي از مسئولیت اخالقی وجود دارد که در بحث هاي تاریخی زیر سـؤال بـوده، و در 

 Feinberg 1970, Pereboom )مجزا شده است  (basic desert ) ساسیمفهوم استحقاق ا

2001, 2007; G. Strawson 1986: Fischer 2006a, 82; Scanlon 2013 در .(

این مفهوم شرط اساسی براي این که عاملی از نظر اخالقی مسئول رفتاري باشد که از او سر می زنـد ایـن 

کـارش غلـط اسـت مسـتحق  فهمیده باشد که اگرکه او  داردتعلق  این شخص است که این رفتار وقتی به

. استحقاق مورد نظـر در ایـن جـا بـه ایـن ستودنی است مستحق ستایش خواهد بود اگر کارشسرزنش، و 

است که شخص با فهمیدن نتایج اخالقی رفتارش دست به این عمل زده است، لـذا  ساسیجهت مفهومی ا

گرایـان یـا عاقبـت ا مقیاسهاي فضـیلت هـاي اخالقـی صرفاً ب مثالًمستحق سرزنش و یا ستایش است، و نه 

این توصیف ِ مقیاسی به عامل اجازه می دهد کـه حتـی اگـر او  .) (Feinberg 1970مالحظات آنها 

باز هـم او  –از نظر اخالقی خنثی باشد او رفتار اگر ، مثالً –براي رفتاري مستحق سرزنش یا ستایش نباشد 
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اشد. در این مفهوم، باور به این که عاملی مسئولیت اخالقـی دارد حـداقل از نظر اخالقی مسئول آن رفتار ب

رفتار هاي واکنشی مثل تنفر و خشم اخالقی همراه شـده، و از ایـن نظـر بـا برداشـت  گرایشات با  معموالً 

ارائه می دهد، ارتباط نزدیکی خواهـد داشـت. امـا  (1962 )مسئولیت اخالقی اي که پی. اف. استراسن 

، و انـد مورد بحث قرار نگرفتـه آزاد اي دیگري از مسئولیت وجود دارند که در مناظرات اراده يبرداشته

با آنها جدل نکرده، و مشروعیت بعضی از آنها از  آزاد شک گرایان با بحث هاي خود در باره ي اراده ي

  ویژگیهاي مهم موضع من هستند. 

ت که بعلت یک حقیقت کلـی در بـاره ي این طور بحث کرده اس (1677/1985 )باروخ اسپینوزا   

ي هستند که براي مسئولیت اخالقی، در مفهومی که در منـاظره اي آزاد طبیعت جهان انسانها فاقد اراده ي

، الزامی است. من فکر می کنم که در این موضوع حق با اوست. بطـور مشـخص بودهتاریخی مورد بحث 

 اسـت کـه مـا فاقـد ایـن گونـه اراده ي سببیداشتن جبر  تري، اسپینوزا اظهار می دارد که به علت حقیقت

الادري (  سـببی، مـن در بـاره ي حقیقـت جبـر اوهستیم؛ لذا او یک جبرگراي مطلق است. برخالف آزاد

آگناستیک) هستم. من قبول می کنم که مانند اسپینوزا اگر جبر واقعیـت داشـته باشـد، یـا، دقیـق تـر، اگـر 

القـی مسـئولیت اخ بنیادي استحقاقکنترولمان تولید شوند، ما از جنبه ي  رفتارهاي ما توسط عواملی وراي

، و علـت رفتارهایمـان باشـندیا معین نشـده هـم  غیر حتمیرفتارهایمان  نداریم. اما اگر مسبب تاریخچه ي

 طـرفاز  عـالوه بـر ایـن، باشند، باز هم ما فاقد مسئولیت اخالقی خواهیم بـود. رویدادهاصرفاً اوضاع و یا 

مـوانعی بـراي کنتـرول رفتـاري الزم بـراي مسـئولیت  معـین نشـده سببییگر، باز هم این تاریخچه هاي مد

 –اخالقی ایجاد می کنند. با این وجود، ممکن است که اگر ما عامالن بـی جبـر و مختـار افعالمـان باشـیم 

ر تصـمیم گیـري هـا، د سـببیکه بدون جبر باشیم هائی توانیعنی که اگر ما بعنوان موجوداتی مادي داراي 

ي هستیم. علیرغم این آزاد می توان نتیجه گرفت که داراي چنین اراده ي -بتوانیم این کار را انجام دهیم 

عامل مختار بعنوان یک احتمال منطقی رد نشده است، اما با در نظر گـرفتن بهتـرین وضـع  سببیکه از نظر 

ي آزاد من ادعا نمی کنم که داشـتن چنـین اراده يفیزیکی مان داشتن چنین توانی موثق نیست. در نتیجه، 

اظهار نظري در باره ي ایـن  هیچ بلکه، من است براي ما غیر ممکن است،براي مسئولیت اخالقی  که الزم

برداشـتی کـه بـر اسـاس آن ممکـن  یزیکیامکان نمی کنم. اما چون که با در نظر گرفتن بهترین نظریات ف

ه باشیم اعتباري ندارد، باید این موضع را جدي بگیریم که مـا در واقـع ي داشتآزاد است ما چنین اراده ي

نیستیم. من نتایج متنوع  آزاد در برداشتی که الزم براي مسئولیت اخالقی در مفهوم استحقاقی اصولی باشد،

ــی در اراده ي ــیرا  آزاد شــک گرائ ــاقض گرائ ــق (  تن ــوانم ( hard incompatibilismمطل ــی خ ) م

Pereboom 2001  اگر این برداشت را جبر مطلق بنامیم صحیح نیست، چون که من پاي بند جبـر .(
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نیستم، لذا اصطالح جدیدي الزم می آید. اما من بطور متداولی بـراي ایـن موضـع گیـري اصـطالح کلـی 

را بکار می برم، چون کـه جنبـه هـاي زیـادي از برداشـت شـک گرائـی  "آزاد شک گرائی در اراده ي"

 یشنهاد می کنم شک گرایانی که جبرگراي مطلق هستند، یا کسانی مانند گلن استراسنخاصی را که من پ

( Galen Strawson)  )1986ــاره ي اراده ي ــه در ب ــرا آزادِ ) ک ــرممکن گ ــث غی ــورد بح  ) م

impossibilitist)  می کنند.  قبولهستند، نیز  

نـد کـه زنـدگی بـدون ایـن نـوع ، من از برداشت خوش بینانه اي که این طور تفهیم می کبا این وجود  

در مفهومات ما از عاملیت، اخالقیات، و معنی زندگی، مخرب نخواهـد بـود دفـاع کـرده، و  آزاد اراده ي

در بعضی از جنبه ها مفیـد واقـع شـود. بخصـوص، ایـن برداشـت بـا این برداشت حتی ممکن می دانم که 

زمانهاي کـارآ بـراي برخـورد بـا رفتارهـاي تأمالت منطقی، با تفکرات اخالقی و مسئولیت اخالقی، با سـا

  از معنی زندگی کامالً مطابقت دارد.  پابرجای ادراکجنائی، و با 
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  برعلیه توافق گرائی دستکاريبحث  

  

ترین جـدل اثر بخش دفاع از سنگر شک گرایان محتاج مقابله با توافق گرایان است. من فکر می کنم که 

توسـط عوامـل دیگـر،  سـببیبدیهی شروع می شود که اگر کسی از نظـر برعلیه توافق گرایان با احساسی 

، مجبور به رفتاري شود، از نظـر اخالقـی مسـئول کرده اند دستکاري، توسط دانشمندانی که مغزش را مثالً

 ،.(Taylor 1966, 1974; Ginet 1990; Kane 1996, Mele 2006 )آن رفتار نیست 

قبیـل و مثالهـاي معمـولی که بین مـواردي از ایـن امر نشان دادن این  بابحث این گونه ادامه پیدا می کند، 

این علیرغم که مشروعیت بخشید  به ادعائیتفاوتی وجود ندارد تا بتوان  هستند شبیه به ایندیگر که  جبري

فاعـل آن  شـبیه بـهمعمولی  ر موارد جبر، دامادستکاري شده مسئولیت اخالقی ندارد، که چنین فاعلی که 

هنگام انجام فعل شـروط مسـئولیت  شده دستکاريند مسئولیت اخالقی داشته باشد. حتی اگر فاعل می توا

مسئولیتی  –اخالقی ارائه شده توسط نظریه پردازان توافق گراي مشهور را ارضاء کند، احساس بدیهی بی 

ئی را ارائه می او به قوت خودش باقی می ماند. بحث چند موردي من در درجه ي اول مثالهائی از رفتارها

ایـن مـوارد شـروط  همـه ي، عـالوه بـر ایـن انـد شده دستکاريچنین مواردي است که دهد که درگیر با 

ایـن  .(Pereboom 1995, 2001 ) زیر چاپمسئولیت اخالقی توافق گرایان را ارضاء می کنند ( 

یک عامل حتـی اگـر موارد، اگر جداجدا در نظر گرفته شوند، نشان دهنده ي این هستند که ممکن است 

 ولـیشروط توافق گرایان را ارضاء کند در برابر فعلی که از او سـرزده مسـئولیت اخالقـی نداشـته باشـد، 

ه هـر سه مورد از این موارد بطوري کـ ارائه يممکن است نتیجه گرفت که این شروط کافی نیستند. اما با 

چنان طبیعی جبري  فرد مورد نظر رفتار آنها و درشباهت بیشتري داشته باشد  کدام تدریجاً به مورد چهارم

بیشـتري پیـدا مـی کنـد.  توانـائی که توافق گرایان ممکن است آن را واقعی تصور کنند، بحـث باشدشده 

چالش دیگر براي توافق گرایان این است که بتوانند به تفاوت ربط دار و اصولی بین هر یک از دو مـورد 

فتاري ممکن است بطور طبیعی در مـورد بعـدي مسـئولیت اخالقـی مجاور هم اشاره کنند که چرا عامل ر

نداشته باشد. من اذعان می کنم که چنین کاري امکان نـدارد  چنین مسئولیتی داشته باشد اما در مورد قبلی
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شده به موارد عادي تعمیم  دستکاريمسئولیتی عامل از حداقل از یکی از مثالهاي  –و ادعا می کنم که بی 

  . پیدا می کند

(  ) تصمیم می گیرد کـه خـانم وایـتPlumمورد پروفسور پالم (  4ریزي، در هر یک از  طرحدر این  

White(  را به خاطر منافع شخصی به قتل برساند، و در این امر موفق می شـود. ایـن مـوارد طـوري طـرح

را  وطیی از شـرکند. رفتار پالم بعضمی ریزي شده اند که قتل از شروط توافق گرایان معروف سرپیچی ن

، فتـار از شخصـیت پـالم انتظـار مـی رود: این گونـه رارضاء می کند پیشنهاد کرده، (Hume )که هیوم 

اگر از جنبه ي اخالقـی در  –در رفتارهاي او دارند  خودخواهانه اش اثرات عمیقی دالئل معموالًچون که 

راي این رفتار ترغیب می کند براي او تمایلی که او را ب امااست؛  قوينظر گرفته شود خودخواهیش بسیار 

). رفتار فوق Hume 1978/1739غیرقابل مقاومت نیست، و از این نظر او مجبور به انجام این کار نیست ( 

موافقت می کند: تمایـل  ه) پیشنهاد کردHarry Frankfurt 1971که هري فرنکفورت (  شروطی همبا 

ي دوم پیشنهادي فرانکفورت که درجه  گرایشات ایت از پالم ( یعنی قصدش) براي قتل خانم و اثر بخش

خواهد داشت، بطور مناسبی اطاعت می کند. به ایـن معنـی کـه، پـالم  اثر بخش بر اساس آنها پالم تمایلی

قصد دارد تا وایت را به قتل برساند، و او می خواهد که قصد داشته باشد که این کار را بکند، و او قصد به 

 د. عالوه بر این، رفتار پالم شرطکه می خواهد که قصد داشته باشد که این کار را بکن این قتل دارد چون

 , و مـارك رویـزا شده توسـط جـان فیشـر ارائه ) (reasons-responsiveness استدالل پذیري

John Fisher( Mark Revizza, 1998) پالم می تواند با در نظر گـرفتن منطقـی مبنی براین که :

را تعـدیل کنـد، و اگـر  گرایشات ش سرچشمه می گیرند، این گرایشات بعضی از آنها از  که استدالالتی

کـه در واقـع  هسـتند عـواقبیمی دانست که با کشتن خانم وایت دچار عواقبی می شـود کـه شـدید تـر از 

کـه توسـط  را هـم یشروطپالم نظر می کرد. رفتار  از کشتن وایت صرف دالئل احتمال می داد، به همین

 کلـی را دارد کـه توانـائی ارضاء می کنـد : پـالم ایـن ند راشده اشرح داده ) Wallace 1994س (واال

خودخواهانـه  دالئل ، هنگامی کهمثالًاخالقی را دریافته، پیاده کرده و با آنها رفتارش را تنظیم کند.  دالئل

اخالقـی  دالئـل ش را بـارفتـار معمـوالًکه برعلیه اخالقی رفتار کردن بحساب می آیند ضعیف انـد، پـالم 

را می دهد که با گذشت زمان شخصیت اخالقـیش  توانائی کنترول می کند. بعالوه، این استعداد به او این

تأکید می کند. حـاال، بـا بر آن  )1995 ( (Al Mele )دهد، شرطی که ال مله  رشدرا تجدید نظر کرده و 

ذیریم که پروفسور پالم از نظر اخالقی مسئول پحقیقت دارد، آیا ممکن است ب سببیفرض بر این که جبر 

  رفتارش هست؟
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هر یک از چهار موردي را که من اکنون شرح می دهم راه هاي مختلفی را توصیف مـی کننـد کـه در  

زیـر ( که از اختیار پالم خارج اند  می شوند تعیین اي  سببیآن کشتن وایت توسط پالم بوسیله ي عوامل 

)، 1نمونه اي که رد کننـده ي قیـود توافـق گرایـان مشـهور اسـت ( مـورد  . در اولین)Pereboom چاپ

تقیم بر او داشته باشد، اما می کنند که در سطح نورونی اثراتی مس دستکاريپالم را طوري  متخصصین مغزِ

خـالف واقـع* (  هـاي وابسـتگی یقی که حاالت ذهنی و رفتارهایش ویژگیهاي نظـم روانشناسـی و به طر

counterfactual dependencyداشته باشد که با مسببان عادي مطابقت دارد **( ( Pereboom 

2001, 121; McKeena 2008b).  

------------------------------- 

که اولین ماده ي آن است به معنی اظهار نظر شرطی اي  counterfactual* مترجم: 

  ). ...دانستماگر می  مثالًبیان کننده ي چیزي است که خالف واقعیت است (

است که توسـط دیویـد  سببی  نظریه ي counterfactual dependency **مترجم:

  لوئیس و بدنبال نظریات هیوم ارائه شده است. 

557-pp.556( 1973), 70, No. 17 The Journal of Philosophy David Lewis, “Causation” in  

  

ر هر لحظه اي حالت ذهنی پالم : تیمی از دانشمندان علوم اعصاب می توانند د1مورد 

شبیه به رادیو عوض کنند. در این مورد، آنهـا بـا فشـار دادن اي را از طریق تکنولوژي 

دکمه اي دقیقاً قبل از این که او شروع کند در باره ي وضعیت خودش فکر کند، حالت 

اي  توانمند خودپرستانه عصبی اي در او ایجاد می کنند که او به یک پردازش استداللی

پی می برد، که دانشمندان علوم اعصاب می دانند که بطور جبري منجـر بـه تصـمیمش 

براي کشتن وایت می شود. اگر این دانشمندان دخالت نکنند او دست به قتل وایت نمی 

اثـر  ودپرستانه نیستند. همزمـان، تمایـلش به اندازه ي کافی خیها دلیلزند، چون که 

ي دوم او پیـروي مـی درجـه  گرایشات ن وایت از درجه ي اول پالم براي کشت بخش

کنند. عالوه بر این، پردازش اندیشـه و تـأمالتش کـه سرچشـمه ي رفتـارش هسـتند بـه 

متفـاوت هسـتند،  دالئل استدالالت او جوابگو هستند؛ بخصوص که، در موقعیت هائی که

آوردنهاي  این گونه پردازش ها منجر می شوند که او از کشتن وایت صرفنظر کند. دلیل

خواهانه و در بعضـی مواقـع بشـدت داو با شحصیتش مطابقت دارند، چون که اغلب خو

، چون ندخودخواهانه نیستانحصاراً  . با این وجود، در همه ي اوقاتهستندخودخواهانه 
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 دالئـل که اغلب رفتارش را با استدالالت اخالقی تنظیم می کنـد، بخصـوص وقتـی کـه

عیف باشند. بعالوه پالم مجبور براي رفتاري که می کنـد خودخواهانه اش بطور نسبی ض

دانشمندان اعصاب  –نیست، چون که او به علت تمایلی غیرقابل مقاومت رفتار نمی کند 

تمایلی از این نوع در او القاء نمی کنند، در حقیقت بطور مستقیم هیچ گونه تمـایلی در 

  او القاء نمی کنند. 

  

شروط توافق گرایان را که گفتیم، ارضاء می کند. اما بطـور بـدیهی اي او  همه ي، رفتار پالم 1در مورد 

از نظر اخالقی مسئول رفتارش نیست. بنابراین بنظر مـی رسـد کـه شـرائط توافـق گرایـان بـراي مسـئولیت 

حتی اگر همه ي آنها را یکجا در نظر بگیریم. دلیل این بدیهی بودن بی مسـئولیتی  –اخالقی کافی نیستند 

بوسیله ي آن چه که دانشمندان علوم عصبی در مغز او القاء کرده،  سببیاین است که رفتار او از نظر پالم 

و از کنترول او خارج بوده اند، تولید شده، و گرنه اگر این مداخله ها انجام نمی گرفت، او این تصـمیم را 

  نمی گرفت که دست به قتل وایت بزند. 

عرفـی  که بیشتر شبیه به مورد اول اسـت. در مفهومـات برداشـت هـاي حاال سناریوئی را در نظر بگیرید 

تاریخچه ي زندگی مـا  همه يخلق کرده که  طوريرا  نجبرگرائی الهیون، خدا ما را و محیط زندگی ما

توسط او بطور قصدي جبراً و از ابتداي زندگی ما برنامه ریزي شده است. ما باید پـالم را در تفسـیر علـوم 

  داستانی تصور کنیم: مغزي در چنین

  

: در این مورد پالم مثل هـر انسـان دیگـري اسـت، بجـز ایـن کـه در ابتـداي 2مورد 

او را با این هدف برنامه ریزي کرده اند که اسـتدالل  اعصابزندگیش دانشمندان علوم 

، اسـتکردنش معموالً، اما نه همیشه ( مثل مورد اول)، اما گـاهی بشـدت خودخواهانـه 

کـه شده مجبور  سببیوقعیت خاصی که حاال در آن قرار گرفته، از نظر بطوري که در م

درجـه ي  گرایشـات  و یـک رده از وداي ش سنجشی استدالل پذیري دازشمشمول پر

کلـی را دارد  توانـائی وایت شود. پالم اینخانم کند که منجر به قتل اول و دومی پیدا 

، بعلـت هست که وضعیکند، اما در اخالقی رفتار خودش را کنترول  دالئل که بتواند با

مجبـور  سببیشخصیت خودخواهانه ي شدیدش در پردازش استدالل کردنهایش بطور 

است که تصمیم گیري کند. تحقق عصبی پردازش استدالل کردنش و تصـمیم ناشـی از 
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 رجی فرق دارنـد ). در همـین حـال،آن دقیقاً مانند مورد اول است ( گرچه عوامل خا

  تصمیم می گیرد ناشی از یک تمایل غیرقابل مقاومتی نیست.  طبق آن روشی که

  

شرائط توافق گرایان مشهور را ارضاء می کند، بـدیهی بنظـر مـی رسـد کـه او  همه ي، گرچه پالم پس 

براي تصمیماتش مسئولیت اخالقی ندارد. بنابراین مورد دوم نیز نشان می دهد کـه همـه ي شـرائط توافـق 

آنها، براي شرح مسئولیت اخالقی کفایت نمی کننـد. بعـالوه، بنظـر قابـل قبـول  گرایان با هم، یا تک تک

که ادعا کنیم که چون در این جا زمان بین برنامه ریزي عصبی پالم و تصمیم گیري او براي قتل  می رسدن

پـس بـرخالف مـورد وایت به اندازه ي کافی طوالنی شده است ( که اثر خودش را از دسـت داده باشـد) 

چهل سال قبل از قتل اجرا  چهبرنامه ریزي یک ثانیه چه مسئولیت اخالقی دارد. بنظر نمی رسد که  اواول، 

بوسیله ي آنچه  سببی، ارتباطی با این سؤال داشته باشد که پالم مسئولیت اخالقی دارد یا نه. جبر باشدشده 

شرح می دهد که چـرا  خوبیبه ، پالم هستندخارج از کنترول  و ،کرده انددانشمندان علوم اعصاب ایجاد 

به همان دلیـل در  که که اقرار کنیم مجبوریممسئول رفتارش نیست، و ما  در مورد اولاز نظر اخالقی پالم 

  مسئولیتی ندارد.  چنینمورد دوم نیز 

حاال سناریوئی را در نظر بگیرید که هنوز هـم بـه وضـعیتی عـادي شـبیه اسـت. طـی تـاریخ در همـه ي  

ر زمان حال در بعضی از آنها، آمـوزش و پـرورش هـاي گونـاگونی منجـر بـه طـرح هـاي اجتماعات، و د

از محیط هاي فرهنگی  می شود که از انواعی شدیدتري)، و رفتاري هیجانی(  احساسیمختلف انگیزه اي، 

. ممکن است تصور کنـیم کـه پـالم در محیطـی ، حاصل می شوندکه اکثر ماها در آنها رشد کرده ایماي 

ن دارند، اما منافع شخصی و خشونت بیشتر تشویق شده ه است که گرچه اخالقیات سهمی در آدبزرگ ش

آمـوزش بنظر مـی رسـد کـه  مثالًاند تا در محیط زندگی ما. این گونه محیط هاي در تاریخ کم نبوده اند؛ 

  . اغلب این گونه بوده استاروپا  15و  14خانواده هاي اشرافی قرون مردها در 

  

شـیوه هـاي  پالم یک انسان معمولی است بجز این که او توسـط تجربیـات و: 3مورد  

به طریقی جبري شده که پردازش هاي اسـتداللیش  سببیبطور  شخانوادگی و اجتماعی

( از این نظر او شبیه بـه مـورد اول  هستنداغلب اما نه همیشه، بطور منطقی خودخواهانه 

که بتواند مـانع  هخیلی جوانتر از آن بود ند که اوا رویدادهاست). آموزشهاي او زمانی 

هائی را تغییر دهد که این جنبه از شخصیتش را شکل می دادند. این  شیوه آنها شده و یا
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مـی کننـد کـه او بـه  معیننوع پرورش، همراه شر ائطی که هم اکنون درگیرش هست 

  گرایشـاتخودخواهانـه اي شـده، و  پذیري – استدالل سنجشی شدت درگیر پردازش

ي اول و دومی پیدا کند که منجر به تصمیمش براي کشتن وایت شـود. پـالم بـا درجه 

شرائط ه ي رفتارهایش را داراست، اما در کلی ادار توانائی استفاده از استدالالت اخالقی

مجبـور  سببیهانه ي پردازش هاي استداللیش، او بطور او، بعلت تمایل بشدت خودخوا

تحقق عصبی پردازش هاي استداللی و تصمیمش شبیه به  می شود که تصمیم گیري کند.

ناشی از تمایلی غیرقابل  ن جا نیز رفتار او شبیه به رفتاريهستند. در ای 2و  1همان موارد 

  مقاومت نیست. 

  

مسـئولیت اخالقـی دارد،  3توافق گرائی که بخواهد موفقانه بحث کند که پالم از نظر اخالقی در مـورد 

این شرائط را نشان دهد که بتواند شرح دهد که چرا او در این مورد مسئولیت اخالقـی باید ویژگی اي از 

همـه دارد در حالی که در مورد دوم نداشت. بنظر نمی رسد که چنین ویژگی اي وجود داشته باشد. پـالم 

ود، بـاز ، با این وجرا داراستکه توافق گرایان براي داشتن مسئولیت اخالقی الزامی می دانند،  شرائطی ي

هم این تفاوت که این شرائط ارضاء شده اند نمی تواند اختالف قضاوتی در باره ي مسـئولیت اخالقـی او 

توسط آن چه عامل کنترول کننده انجام می دهـد و از اختیـار پـالم  سببیکند. اجبار  قبولدر این مثالها را 

می کند، لذا ما مـی  قابل قبولدوم را خارج است، به بهترین وجهی فقدان مسئولیت اخالقی پالم در مورد 

  مسئولیت اخالقی ندارد. پالم ،دالئل توانیم نتیجه بگیریم که در مورد سوم هم به همین

به مورد سوم، کـه بـه مـوارد  2و  1بنابراین، بنظر می رسد که معافیت پالم از مسئولیت اخالقی در مورد  

ن امر را می توان به مورد جبري معمـولی هـم تعمـیم طبیعی نزدیک تر است، تعمیم داده می شود. آیا همی

  داد؟ 

     

همه چیز در جهان مادي  –واقعیت دارد  physicalist ).: جبر ماده گرائی ( 4مورد   

است، و از نظر علتی هر اتفاقی که می افتد بوسیله ي حالت قبلی جهـان، بـا عطـف بـه 

که در شرائط طبیعـی رشـد  می شود. پالم یک انسان معمولی است معینقوانین طبیعت 

کرده، در این مورد هم پردازش هاي اسـتداللی اش معمـوالً امـا نـه بطـور انحصـاري 

). تصمیم او براي 1-3( مانند مورد  ند، اما گاهگاهی بشدت این طورندخودخواهانه هست

است،  استدالل پذیرخودخواهانه، اما  م وایت ناشی از پردازش شدید سنجشیکشتن خان
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ي اول و دوم هـم دارد. بـه واقعیـت پیوسـتن درجـه  مشـخص شـده ي یشات گراو او 

هستند. در این جا هم او قادر بـه  1-3پردازش عصبی استداللی و تصمیم او مانند موارد 

اخالقی بوده، و کشتن وایت ناشـی  دالئل فهم، اجرا کردن، و نظم دادن رفتارش توسط

  از تمایل غیرقابل کنترول نیست.

  

انکـار کنـیم، آیـا او در  3رفتن این که ما مجبوریم کـه مسـئولیت اخالقـی پـالم را در مـورد با در نظر گ

وجـود  4و  3شرائط جبري معمولی اخیر مسئولیت اخالقی دارد؟ بنظر می رسد که هیچ تفاوتی بین مـورد 

عیت بدهـد. مسئولیت دارد، مشرو 4مسئولیت نداشت اما در مورد  3ندارد که به این ادعا که پالم در مورد 

در هر دو مورد پالم شروط توافق گرایان مشهور براي داشتن مسئولیت اخالقی را ارضاء می کنـد. در هـر 

مورد گرچه علل رفتارها متفاوت هستند، اما بواقعیت رسیدن پردازش عصبی استدالالت و تصمیمش یکی 

توسط عـامالن دیگـر ایجـاد  تصمیم گیري پالم سببیدر این است که جبر 4هستند. جنبه ي ویژه ي مورد 

. ر تفاوتی معنـی دار ایجـاد مـی کنـد. اما این ادعا مقبول نیست که این ام(Lycan 1997 )نشده است 

را در نظر بگیرید، به استثناء این که حاالت مورد بحث توسط ماشـینی خـود  2و  1موارد مشابهی با موارد 

یا میدان نیروئـی* ایجـاد شـده  Pereboom 2001 )ماشینی بدون طراحی با ذکاوت (  یعنی –تولید

  در اینجا پالم مسئولیت اخالقی ندارد.  .(force field ) (Mele 2005 ) است

  

--------------------------- 

*مترجم: میدان نیرو فضاي اطراف یک جسم متشعشع است که در آن ارتعاشات الکترومغناطیسـی مـی 

  ا او نیست نیرو وارد کنند. توانند بر جسم مشابه دیگر که در تماس ب

  

راه انـدازي دیگـر بـراي  عـاملینتوسـط  سـببی یاتخاذ تصمیم که شاید بتوان نتیجه گرفت موارداز این 

مـا من پیشنهاد می کـنم کـه  در عوض. بودنداساسی ن اولی که ذکر شد، مواردمسئولیتی در  –بی  بصیرت

توسـط او  ذکر شدههر مورد  در نداشته است، زیرا ورد مسئولیتیم 4را داریم که پالم در این  احساساین 

اسـت خیلـی آشـکار . دلیلش این است: بودند مجبور به قتل شده که از کنترولش خارج بود سببیی عوامل

وجـود ندارنـد کـه  4و  3، و 3و  2، 2و  1، و تفاوتهائی هم بین موارد همسئولیتی نداشت 1که پالم در مورد 

امـا در مـورد  نیسـتمسئول  هاهر زوجی از این ردمواولین در  دهند که چرا اوبطریقی اصولی شرح  بتوانند
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نیـز مسـئول  4. بنابراین، مجبوریم که نتیجه بگیریم که پـالم در مـورد هر زوج مسئولیت دارد ین مورددوم

این موارد مسـئولیت  همه ينیست. عامل برجسته اي که می تواند بطور مقبولی شرح دهد که چرا پالم در 

توسط عواملی خارج از کنتـرولش مجبـور شـده بـود کـه  سببیدارد این است که در هر موردي او بطور ن

 همـه يمرتکب قتل شود. بنابراین همین امر کافی و من فکر می کنم بهترین توضیحی است کـه پـالم در 

  این موارد مسئولیت اخالقی ندارد. 
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  ي گرایان آزاد مقابله با     

  

  

ي گرایـان اسـت. آزاد محتاج مقابله بـا (hard incompatibilism )گرائی مطلق  تناقضدفاع از  

 ) سـببی –و عامـل  (event – causal ) سـببی – رویـدادي گرائـی آزاد چـالش پـذیردو تفسـیر 

)causal -agentرویـدادهارفتارها بطور انحصاري توسط  سببی – رویدادي گرائی آزاد . در2هستند 

باور دارد کـه مـی توانـد بـه کمـک کسـی بـرود کـه بطور جاري  (Anne )آنی  مثالً –ایجاد می شوند 

مسبب همه ي رفتارهـا هسـتند، نـه  رویدادهااساساً ادعا می شود که در دنیاي فیزیکی  غالباًگرفتاري دارد. 

) مـی خـوانیم. substance* (  عنصـرچیزهائی از قبیل اتم ها، موجودات زنده، و عامالنی که ما آنها را 

یـک کارخانـه ي موشـک  –یعنی یک ترکیب مـادي  –می توانیم بگوئیم که، یک موشک  مثالًچه، گر

سازي را منهدم کرد، ایده مورد نظر در این جا این است که در عوض باید بگوئیم که موشکی که دیـروز 

آن چـه  موجب تخریـب آن شـد. اگـر مـا در بـاره ي – رویدادیعنی یک  –ظهر به کارخانه اصابت کرد 

که این کار را می  عناصر هستند، نه رویدادهامی شود که این  معلوم، باعث معلوالت می شوند دقت کنیم

جدل می کنند که رفتارها بطور انحصاري  سببی – رویدادي گرایان آزاد کنند. مطابق با این موضع گیري،

یـد رفتارهـا توسـط بـراي مسـئولیت اخالقـی داشـتن در تولبعـالوه ایجـاد مـی شـوند، و  رویـدادهاتوسط 

 ,Kane 1996; Ekstrom 2000الزام بسیار مهمی اسـت (  "مجبور نبودن"مربوطه،  رویدادهاي

Balaguer 2009, Franklin 2011). 

  

----------------- 

  = جوهرکه رفتار خاصی از آن سر می زند *مترجم: ماده اي ترکیبی با ساختارو تشکیالت خاص 
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از نوعی که الزم براي مسئولیت اخالقی اسـت بـا  آزاد ، اراده يسببی – ي گرائی عاملآزاد بر اساس   

بـدون ایـن کـه مجبـور  که می تواننداي هستند  سببیمی شود که داراي نیروي  شرح دادهوجود عامالنی 

ــد   ;Taylor 1966, 1974; Chisholm 1976 )باشــند، رفتارهایشــان را انتخــاب کنن

O’Conner 2000; Clarke 2003).  گیـرکـه در سـببی این پیشنهاد، مهم این است که نـوع در 

کـه عامـل را درگیـر مـی  نباشد رویدادهائیبین  روابط علت و معلولی است قابلیت تقلیل به آزاد گزینش

عامـل،  .می شـودگزینشی موجب  رویدادها علت که بدون باشد يجوهرکنند، بلکه بطور غیرقابل تقلیلی 

  بتواند انتخاب کند. است تا بدون این که مجبور شود  سببی اراي نیروي ، دبنیادي بعنوان یک جوهر بطور

معـین نشـده (غیرجبـري) مـی کننـد کـه اگـر رفتارهـا  مخالفت کرده و بحث ي گرائیآزاد منتقدان    

که بـراي مسـئولیت اخالقـی الزم اسـت. ارائـه ي  خواهند بود، پس عامالن فاقد کنترول در اعمالی هستند

 Hume: Treatise ) ارائه شده اسـتهیوم توسط در رساله ي طبیعت انسان  ضعتراکالسیک این ا

of Human Nature 1739/1978: Mele 2006; Franklin, 2011) من بـه ایـن بـاور .

 ریزد، امـا مخصوصاً بوسیله ي یک دلیل مخالفی در هم فرو سببی – رویدادي گرائی آزاد هستم که بنیان

 ارائـه مـی شـود؛ O’Conner 2000(  بگریـزد ایـن ایـراد وانـد ازمی ت سببی –ي گرائی عامل آزاد

2003 Clarke .(براسـاس بهتـرین ترجیحاً ایرادي اسـت کـه  سببی –به موضع عامل  چالش شدیدترین

فیزیکی اي در مغز و بقیه ي بدن ایجاد می کنند، و بـر  رویدادهايما  ينظریات فیزیکی است. گزینش ها

باید ایـن را  ي گرائیآزادهر دیدگاه  قوانین طبیعت حکمفرما هستند.رویدادها بر این اساس این نظریه ها 

ما در مفهومی  ياعتبار ببخشند که با در نظر گرفتن مدارکی که ما از این قوانین فیزیکی داریم، گزینش ها

از  سـببی –ي گرائی عامل آزاد این است که موضوعباشند.  آزاد می کنند، می توانندطرفداري که از آن 

  چنین استانداردي برخوردار نیست. 

 موضوعیمی سازد  آشکار سببی –رویداد ي گرائی آزاد بنظر من ایرادي که عمیقترین مشکل را براي  

 Pereboom (زیـر چـاپ (disappearing agent )است که من آن را عامـل ناپدیـد شـونده 

رفتارهـا اسـت  سـببی – رویـدادت ی کلی تر به نظریااعتراضوانده ام که تفسیري از خ (2004 ,2001

)Hornsby 2004a, 2004b :که هدف آن مسئولیت اخالقی استحقاقی است تا عاملیت (  

عامل ناپدید شونده: تصمیمی را در نظر بگیرید که در زمینه اي گرفتـه  عتراضا

اخالقی رفتار خاصی را ترجیح می دهند، در حـالی  دالئل شده است که در آن

انگیزه اي ایـن  توانائی رفتار مشخص و متناقض دیگري را، و محتاطانه دالئل که

ي گرائـی آزاد توصـیفبا هم در رقابتی سخت درگیر هسـتند. در  دالئل رده از
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درگیـر کننـده ي ي رویـدادهایعنی  –سببی، شرائط مربوطه ي سببی – رویداد

 ازبکه پیش در آمد تصمیم هستند، این که آیا تصمیمی گرفته می شود را  -عامل 

بیشتري در تعیین این که آیا تصمیم گرفته می  سببینقش  عامل، و نگه می دارند

پـیش رویـدادهاي  سـببیشود یا نه، نخواهد داشت. بـا در نظـر گـرفتن نقـش 

شده اند، این که آیا تصمیمی گرفته می شود بوسیله ي  دادهدرآمدي که از قبل 

نمـی شـود. در  معـینند، کمی را درگیر  عامل که فاکتور تعیین کننده ايهیچ 

پـیش رویـدادهاي  سـببی عوامـلِ   همه ي  ِ سببیواقع، با در نظر گرفتن نقشِ  

نمی کند که تصمیم گرفته شود. بنابراین در  معین (مجبور)درآمدي، هیچ چیزي 

فاعل فاقد کنتـرول الزم بـراي مسـئولیت  سببی –رویداد گرائی ي آزاد تصویر

  اخالقی است. 

  

در دسـترس  سـببیدر تصمیم گیري ندارنـد، بلکـه نقـش  سببیکه فاعلین هیچ نقش  این نیست اعتراض

 عاملین کافی براي کنترولی نیست که مسئولیت اخالقی مطالبه می کند. علت ایـن اسـت کـه در برداشـت

، عامل درست در لحظه اي که در آن مسئولیت اخالقیش الزم می بیند که سببی – رویداد ي گرایان ِ آزاد

  م گیري اعمال کنترول کند، ناپدید می شود. در تصمی

مـی کـه ) که یک خانم تاجر است را در نظر بگیرید Kaneبراي نشان دادن این موضوع، مثال کین (   

کسـی بشـتابد کـه دسـتخوش بـه کمـک در خیابانی که سرراه به محل کارش است که  تواند انخاب کند

عقب خواهد ماند، یا چنین تصمیمی  شغلیت مهم در این صورت از یک مالقا خشونت قرار گرفته است.

بگیریـد، را در نظـر برسد. براي ساده کردن موضوع، دو فـرض مختلـف  کارشنگرفته و به موقع به محل 

خـانم کـین بطـور  یکی این که شرائط مقدماتی مربوطه، بر علیه ایستادن و کمک کردن هستند، یعنی کـه

نکرده، و باور دارد که اگر دیر به محل مالقات برود بـر او  را ناراحت صاحب کارشکلی تمایل دارد که 

دارد کـه کسـانی را کـه در مشـقت  گـرایش براي ایسـتادن، خانم کین؛ و یا این که خواهد گرفتسخت 

واقـع شـود. فـرض  مؤثرهستند کمک کند، و باور هم دارد که می تواند در کمک به این قربانی خشونت 

ي گرایـان آزاد . در مفهومـاتباشـند براي ایـن دو موقعیـت تقریبـاً یکسـان ي انگیزه ايهابگیرید که نیرو

ند، احتمال تصـمیم بـه ایسـتادن و شرائط مقدماتی اي که ارائه شد سببی، با ارائه ي نقش مسببی – رویداد

این خـانم فرض بگیرید که در واقع امر  مهمی دارند.احتمالی  و تصمیم به رفتن هر دو نتایج کمک کردن

گیرد. هیچ چیز دیگري در باره ي خانم کین وجود ندارد که بتواند ما را به ایـن نتیجـه به ایستادن ب تصمیم
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 سـببی – رویـدادبرساند که تصمیم براي ایستادن توسط خود او گرفته شده است، چـون کـه در برداشـت 

ر آن هـا سـهمی از بین رفته کـه او د رویدادهائینقش خود او در تصمیم گیري توسط اوضاع مقدماتی یا 

به این نتیجه نرساند که اوسـت کـه ما را خانم کین  موردپیدا کرده است. اگر در آن لحظه هیچ چیزي در 

تن مسـئولیت الزم بـراي داشـ کنترول کردن بنیـادي توانائی تصمیم گرفته، پس، پذیرفتنی است که او فاقد

ي گرایـان آزاد رسـد کـه در برداشـت . بنابراین، بنظر مـیاستبراي این تصمیم گیري  اخالقی استحقاقی

بر تصمیم گیري کنترول داشـته  که هیچ قید و شرطی وجود ندارد که به عامل اجازه بدهد سببی – رویداد

باشد یا نداشته باشد ( در موارد حیاتی و وخیم)، و به این دلیل خانم کین فاقد کنتـرول الزم بـراي داشـتن 

  مسئولیت اخالقی براي این تصمیم است. 

کنتــرول الزم را   در آن عامل  پیدا کنند که این است که راهی سببی –ي گرایان عامل آزاد راه حل    

کدام یک از تصـمیم گیـري هـاي  می کند که معینباشد، در این طریق نیروئی درگیر می شود که  داشته

 را عامـلمجـدداً  ت کـهایـن اسـ ند که راه چارهه اپیشنهاد کرد این ها. واقعاً اتفاق می افتند یمحتمل پیشین

 بنیـاداً ، بلکـه در عـوضرویـدادهادرگیـر بـا  بصورتنه تنها عامل  در این موقع ،بعنوان علت معرفی کنند

که ما داراي یک نیروي  پیشنهاد می کنند سببی –ي گرایان عامل آزاد .می شودیک عنصر معرفی بعنوان 

جوهر، که موجب یک تصـمیم مـی یک  مانند بنیاداً، یک عاملبراي  یعنی نیروئی –هستیم  سببیویژه ي 

 Chisholm 1966; O’Connor( که عامالً مجبور شده باشد که سـبب آن شـود. بدون این  شود

2000; Clarke 2003; Griffith 2010) .  

 ). ولـی، آیـاPereboom 2004(  منطقی نیست سببی –که موضع عامل  نشده معلومکه م من موافق    

می تواند با آن چه که ما از بهترین نظریه هاي فیزیکی خودمان انتظـار داریـم،  بیسب -ي گرائی عاملآزاد

شده اسـت  متممرا در نظر بگیرید که با این ادعا  سببی –کنار بیاید؟ در وحله ي اول یک نظریه ي عامل 

 هنگـامی کـه (معین کننده) حکمروائی می شوند. قوانین جبريتوسط دنیاي مادي رویدادهاي  همه يکه 

کـه ایـن کـار را بکنـد،  مجبور شـده باشـد سببیانه می گیرد، او بدون این که از نظر آزاد فاعلی تصمیمی

راه انجام فعلی که نتیجه ي این تصمیم غیر جبري است، تغییراتـی در در  این تصمیم است.  ِ سببی –عامل 

ر می رسد که ما در این پیش می آیند. بنظ عاملدنیاي مادي، بخصوص در مغز یا در جاي دیگري از بدن 

غیـر  فیزیکـی اي کـه از تصـمیمی تغییرات کهمواقع به انحرافاتی از قوانین جبري برخورد می کنیم، چون 

، و بنـابراین مفعـول قـوانین جبـري نمـی جبري نخواهنـد بـود سببیاز نظر خودشان جبري ناشی می شوند 

انه طوري باشـند آزاد ناشی از هر تصمیم کرد که ممکن است تغییرات فیزیکی اعتراضشوند. شاید بتوان 

ود هماهنگ کرد، و لذا، در این جا هـیچ پیش بینی می شاز قوانین جبري اساساً که بتوان آنها را با آن چه 
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روبـدادهاي همـراه هـم ولی، بنظر می رسد که این پیشنهاد شامل  پیش نمی آید.انحرافی از قوانین جبري 

نمی تواند بطـور  سببی –ي گرائی عامل آزاد ا معتبر دانست. در نتیجه،عجیب و غریبی است تا بتوان آن ر

  بر دنیاي فیزیکی حکمفرما هستند. قوانین جبري محتملی با این واقعیت کنار بیاید که 

از مکانیک کوانتومی، گفته می شود که درواقع دنیاي فیزیکـی جبـري نیسـت،  يپرطرفدار در تعبیر    

اي  سـببیهین نوع مشکل براي عاملیـت بر آن حکمفرما هستند. اما  يآمار قوانین احتمالیدر عوض بلکه 

را در محتمل  از رفتارهاي فیزیکی رده ايپیش می آید. که قوانین فیزیکی این چنینی را فرض می گیرند، 

 0,32تقریبـاً  ناواقع شـدن پـیش در امدشـنظر بگیرید که هر یک از آنها جرئی فیزیکی دارند که احتمال 

در صـد از مـوارد  32اگر در موارد بسیار زیادي، جزء فیزیکی این گروه بطـور دقیقـی نزدیـک بـه است. 

، این قوانین را زیرپا نخواهد گذاشت. بلکـه، نتیجـه تناقض نداردنیافتد، در مفهومی که با این قوانین  اتفاق

 مـی تـوان بـه درسـتی مـی افتـد،اتفـاق بفراوانی  رویدادي قوانین احتماالت این است که در مواردي که 

 آزاد دیـدگاهآیـا در  بیافتـد.اتفاق  در صد از موارد 32نزدیک به  رده داشت که جزء فیزیکی این انتظار

انه با آن چه که قوانین احتماالت ما را مجبور می کنند که انتظارشـان آزاد تصمیمات سببی –عامل  گرائی

 ند، پس در موارد به اندازه ي کافی فـراوان افعـالقت می کنند؟ اگر مطابقت می کردرا داشته باشیم، مطاب

مـی  انتخـابانـه آزاد در صـد مـوارد 32نزدیـک بـه  بطور مطمئنی تقریباً مشخص شده رده ي در حتملم

 واقعی ند، پس احتمالین می شویعت عامل آزاد انتخاباتافتادنهاي این جزء فیزیکی با اتفاق شدند. اما اگر 

انه ي آزاد انتخاباتکه  ياست. پیشنهاداي  خارق العاده هم آینديز موارد در صد ا 32نزدیک به انتخاب 

قوانین احتماالت براي اجزاء فیزیکی رفتارهـاي مـا نمـی  پیش بینی هاي به انحرافی از منجر سببی –عامل 

ل را غیر قابـل قبـوظار می رود در تضاد خواهد بود که آن تچنان به شدت با آن چه از این قوانین اند، نشو

  . 3می کند

کـه مـا انتظـار پیشنهاد کنند که انحرافاتی از احتمـاالت ممکن است  سببی –عامل گرایان آزاد حاال     

آن چـه بـین  مشـتركایـن انحرافـات در سـطح ، و واقعاً وجود دارند، داشتیم عامل غایب باعث آنها شود

بـه احتمـال زیـاد  –می شـود  و بخشی از دنیاي فیزیکی اي که بطور مستقیمی متأثر عامل موجب می شود

مشکل این پیشنهاد این است که مدرکی در دست نـداریم کـه چنـین انحرافـاتی می افتند. اما  اتفاق –مغز 

  می افتند. همین مشکل دلیل خوبی براي رد کردن این پیشنهاد است. اتفاق

هـم  ا که توافق گرائیي گرائی ها با مشکل بزرگی روبرو هستند. از آن جآزاد بنابر این، انواع مختلف  

شده آسیب پذیر هستند، موضعی که باقی می ماند شک گرائـی در اراده  دست سازيموارد  برهان هايبا 
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مسـئولیت اخالقـی در از نوعی هسـتیم کـه بـراي  آزاد است، که انکار می کند که ما داراي اراده آزاد ي

تـوجهی در ت کـه مـدارك تجربـی قابـل این موضع این نیس اشکالالزم می آید.  بنیادي مفهوم استحقاق

آن وجـود  تناقضتوانمند براي ناهماهنگی و  برهانی یا این که دست هستند که این موضع نادرست است،

 با آن مواجه می شویم این است کـه است، بلکه، مشکل بزرگی که یغلط که برداشتد ارد که ثابت کند

ونه خواهد شد؟ آیا این همان زندگی اي است که مـا اگر ما به حقیقت این امر باور پیدا کنیم زندگی چگ

  4خواهیم توانست با آن روبرو شویم؟
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  اخالقیات، مسئولیت آینده نگري، و رفتار جنائی   

  

از برداشـت کـه در مفهـوم بنیـادي اسـتحقاق داشـتن  مستلزم ایـن اسـت آزاد قبول شک گرائی اراده ي

و سـزاواران سـتایش بـراي  خـالف اخـالقاي رفتارهـاي متداول از خودمان بعنوان سزاواران سـرزنش بـر

که ایمـان راسـخ بـه شـک  کند، دست برداریم. در این جا ممکن است که کسی اعتراض نمونهرفتارهاي 

که شک  به طریقیگرائی عواقب مضري خواهد داشت، احتماالً آنقدر مضر که فکر کردن یا رفتار کردن 

شود کـه ادعـائی کـه مـا از نظـر  معلومد بود. بنابراین حتی اگر مناسبی نخواه انتخابگرائی حقیقت دارد 

وجـود داشـته  ایـن بـاور براي ثقیلیعملی  دالئل اخالقی مسئول هستیم اشتباه است، ممکن است هنوز هم

 مورد بحـثکه در مفهوم  استاین  مثل باشد که ما مسئول هستیم، یا حداقل طوري با مردم رفتار کنیم که

  ارند. د مسئولیت اخالقی

ممکن است فکر کند که اگـر مـا از ایـن بـاور دسـت بـرداریم کـه افـراد سـزاوار  اول از همه، کسی    

سرزنش و ستایش هستند، دیگر نخواهیم توانست بطور مشروعی هر رفتاري را از نظر اخالقی خوب یا بـد 

تکبان قطع نسل بعلت قضاوت کنیم. اما این تفکري غلط است. حتی اگر به این باور برسیم که بعضی از مر

ایـن کنـیم کـه از نظـر اخالقـی  قبـولمغز سزاوار سرزنش نیستند، هنوز هم می توانیم  انحطاطیبیماریهاي 

شود که اگر جبر مانع ِ سزاوار ِ سرزنش بـودن ِ  دلیل آورده بسیار بد هستند. ممکن است گونه رفتارهایشان

ي التزامات اخالقی را هـم سسـت کنـد. از آن جـا کـه بشود، می تواند زیربناي قضاوتها بنیادياستحقاقیِ  

بـد از  انسـتشـخص نمـی تو اگر، براي مثال، چـون جبـر حقیقـت دارد، و است "توانستن"بر  دال "باید"

کـه  اسـتمسـلم . و مـی کـردرفتار  يدیگر باید اشتباه باشد که شخص باید طور پرهیز کند، پس يرفتار

جبـر ندهـد، انجـام  که او اخالقاً در محظور بوده کـه آن را فقط در صورتی عملی براي عاملی غلط است

ند، ت. همه ي این ها ممکن هس(Haji 1998 )زیربناي قضاوت غلط بودن اخالقی را هم سست می کند 

زیـر براي قضاوت هاي خـوبی و بـدي اخالقـی ارائـه نمـی دهـد (  چالشی هماما این طور استدالل کردن 

مـی توانـد  آزاد ، شـک گرائـی اراده يکـالًبنابراین،  Haji 1998; Pereboom 2013b )چاپ

  . وفق دهد، کافی هستنداخالقی روشهاي  نظر من، برايب هخود را با قضاوتهاي بدي و خوبی اخالقی، ک
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ممکن است اعتراض شود که اگر ما با مردم طوري رفتار کنیم که دیگر در مفهوم استحقاقی اصولی     

رفتـار غیراخالقـی مواجـه شـویم (  اتبراي اصالح ناکافی ايت با اهرم ، ممکن اسیستندسزاوار سرزنش ن

2007 Nichols  2009؛ براي پاسخ به Pereboom (قادر  آزاد . اما شک گرائی اراده يمراجعه کنید

بر آنها متمرکـز نشـده انـد.  آزاد است به مفهومات دیگر مسئولیت اخالقی بپردازد که گفتمانهاي اراده ي

 و خویشـاوان )1788/1963 ( (Joseph Pristley )ماننـد جـوزف پریسـتلی  آزاد ده يشک گرایان ارا

( ) و جـی. جـی. اسـمارت Moritz Schlickتوافق گـراي او ماننـد مـوریتز شـلیک (  طلبتجدید نظر 

Smart J. J.  ( را حفـظ  آینده نگرادعا می کنند که در جبرگرائی می توان نوعی از مسئولیت اخالقی

)، وقتی که ما بـا  b2013 Pereboom( می کنم  از آن پشتیبانی منکه یري از این موضع کرد. در تفس

که عامل را دعوت کنیم تا منتقدانه ارزیـابی  ی مواجه می شویم، حق این استاخالق خالفرفتاري بظاهر 

از کنیم که رفتارش معرف چه چیزي از مقاصد و شخصیتش بوده، از او بخواهیم عذرخواهی کرده، و یـا 

حقوق کسانی که به آنها بدي شده یا با  دیدگاهاصالح کنیم. بکار گیري چنین برخوردي از درخواست او 

بدرفتاري تهدید شده اند معقول اسـت تـا بتواننـد خـود را در مقابـل رفتارهـاي غیراخالقـی و عواقـب آن 

بعنـوان  شـد طبیعتـاٌ داریـم، و دسـتوري کـه توصـیفمحافظت کنند. ما به ساختار اخالقی عامل هم عالقه 

نفعی در مصالحه با خالفکار داشته مرحله اي در این پردازش انجام وظیفه می کند. بعالوه، ما ممکن است 

ممکن است گامی براي تحقق ایـن هـدف  شرح دهد، و وقتی که از او می خواهیم که به این طریق باشیم

براي مسئولیت اخالقی اي که بـه  چالشینوان جبر را بع آزاد اراده ي گفنمان اصلی تاریخی باشد. رشته ي

می تواننـد قبـول کننـد کـه در  آزاد این طریق برداشت می شود، مطرح نمی کند، و شک گرایان اراده ي

  مسئولیت داریم.  اخالقاًاین مفهوم ما 

کنـد؟ بـر اسـاس  خالفـتدر اختیار دارد تا با رفتارهاي جنـائی م منابع کافیشک گرایان  دیدگاهآیا     

، مجازات یک جنایتکار به این دلیل توجیه شدنی است که او (retributivism )نظریه ي کیفرگرایان 

رگ اسـت، که کارخالفی انجام داده، مستحق مجازات بدي از قبیل درد، محرومیت یا م این علتفقط به 

 ایـن ادعـا معمـوالً . (Kant 1797/1963; Moore 1987, 1998 ) که باید بر او اعمـال شـود

مرتکب خالف شده باشد. نظریه کیفري در توجیه  دانستهمفعول قیودي از این قبیل است که عامل باید که 

 فایده ايمجازاتها به فوائدي از قبیل امنیت اجتماعی، یا بهبود اخالقی جنایتکار تکیه نمی کند. در عوض، 

ه مجازات کردن را توجیه می ک حقی عمل مسلک   که توسط آن کیفرگرا مجازاتها را توجیه می کند، یا

کـار  دانسـته آن چه را که استحقاق دارد دریافت می کند، تنها به ایـن دلیـل کـه عاملکند، این است که 

خواهد شد،  پایهصحیح باشد این موضع گیري بی  آزاد خالفی انجام داده است. اگر شک گرائی اراده ي
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فی انجام داده اند مستحق مجازات نیستند، پس اگـر دانسته خالناچون که اگر عاملین فقط به این دلیل که 

فقط به این علت که دانسته کـار خالفـی انجـام داده انـد، مسـتحق مجـازات نخواهنـد بـود. کیفـر گرایـان 

توجیه می کنند، و موضع شک گرایـان از ایـن جهـت بـا آنهـا  ا را فقط بر پایه ي استحقاق بنیاديمجازاته

 آزاد . لذا شک گرایان اراده يدر باره ي ما صدق نمی کنداین برداشت تناقض دارد که مدعی هستند که 

  توصیه می کنند که باید توجیه کیفرگرایان براي مجازات کنار گذاشته شود. 

جنایتکـار را  اخالقـاً، نظریه اي که مجازات جنائی را بر اساسی توجیه می کند که مجـازات بالعکس    

، ما مـدارك تجربـی هر چندبه مخاطره نمی افتد.  آزاد اراده ي با شک گرائیفی نفسه  ،آموزش می دهد

محکمی در اختیار نداریم که نشان دهند که مجازات جنایتکاران بطور قابـل اطمینـانی منجـر بـه آمـوزش 

اخالقی آنها می شود، و بدون چنین مدارکی، مجازات آنها با این هدف، غیراخالقـی خواهـد بـود. بطـور 

تن مدارك محکم و اساسی که آسیب به هر کسی موجب خیر می شود، اگـر بـه کلی بدون در دست داش

کسی آسیب برسانیم تا موجب خیري شویم، کارمان غیراخالقی خواهد بود. عالوه بر این، چه جنایتکاران 

قابـل  مسئولیت داشته باشند یا نداشته باشند، حتـی اگـر مـدارك بنیادياز نظر اخالقی در مفهوم استحقاق 

 کیفرياست، راه هاي غیر  اثر بخشوزش اخالقی جنایتکاران داشته باشیم که مجازات در آم اي مالحظه

از نظـر اخالقـی در مفهـوم  انهدف از نظر اخالقی ارجحیت دارند، چـه ایـن کـه جنایتکـار رسیدن به این

  .دند یا نباشنبنیادي استحقاق مسئول باش

نایتکاران به این دلیل توجیه می شود که این کار بر اساس نظریه هاي بازدارندگی، مجازات کردن ج    

مانع جنایت در آینده می شود. دو نظریه ي بازدارنگی که از همه بیشتر مورد بحـث هسـتند، یعنـی تفسـیر 

سودمندگرایان و تفسیر دیگري که حق مجازات را بر زمینه ي حق دفاع از خود و دفاع از دیگران بنا مـی 

رایان تهدید نمی شوند. اما در زمینه هاي دیگر زیر سؤال می رونـد. تفسـیر کند، فی نفسه با موضع شک گ

سودمندگرایان، که ادعا می کند که مجازات هنگامی که و به این دلیل که سودمندي را بـه حـداکثر مـی 

رساند، موجه است با ایراداتی مشـهور روبروسـت. ایـن نظریـه مجـازات بـی گناهـان را هـم هنگـامی کـه 

ه حد اعال برساند توصیه می کند؛ در شرا ئط خاصـی مجازاتهـائی را توصـیه مـی کنـد کـه سودمندي را ب

  بشدت ناروا بوده؛ و تنها به عنوان وسیله ي براي ایمنی دیگران، اجازه ي آسیب به مردم را می دهد. 

می کند کـه مـا  پایه گزاريقی که حق مجازات کردن را در ح نوعی از نظریه ي بازدارندگی هم به    

مهاجمـان داریـم تـا از خودمـان و دیگـران در مقابـل  بـه آسـیب رسـاندن براي آسیب رسـاندن و تهدیـد

-Daniel Farrell, 1985, 38 ) توسـط دنیـل فـارل بـراي مثـال که دفاع کنیم،بالفصل تهدیدات 

بطـور توجیـه  کسـیتهدیـدي کـه این که به هـر  براي اعتراض کرد. مستقالًمی توان  پشتیبانی شده، (60
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کـه  وضـعیشود در  برقرار امنیتتا در مقابل یک مهاجم  بگذاردو آنرا به اجرا  ذیري بتواند اتخاذ کردهپ

که مهـاجم در  زمینه ايدر آن دستگاه هاي اجراي قانون و قوه قضائیه نقشی نداشته باشند را نمی توان در 

در مقابل کسی کـه بطـور الزم براي محافظت از خودمان  زارحداقل آ. مشروعیت بخشیدبازداشت است، 

است که براي  حداقل آزاريشدید تر از  مراتببالفصلی خطرناك است در غیاب مجریان قانون معموالً ب

. اگر کسی پیشنهاد کند که او را بیش از حدي می آیددر بازداشت الزم  یک جنایتکارمحافظت در مقابل 

او در دفاع از خود نمی تواند توجیهـات الزم  آزار دهیم، براي مثال براي سیستمی تهدید کننده، حق آزار

   را ارائه داده، و مجدداً شخص در خطر پشتیبانی از موضعی است که مورد اعتراض قرار می گیرد.

حداقل مجازات الزم براي محافظت خودمان در مقابل یک جنایتکار خشن و خطرناکی که در زندان    

از منزوي کردن او از کسـانی کـه تهدیدشـان مـی است که چیزي شدیدتر آشکاراست، چه حدي است؟ 

، مثـل عمدي آسیبهاي سنگیناگر فرض بر این بگیریم که مجازات شامل . بنابراین خواهد بودکند، الزم ن

نمـی  دقیقـاً (Farrell )اعدام یا مشقات سخت فیزیکی یا روانی بشود، بنظر می رسد که اسـتدالل فـارل 

د. بلکه، در بهترین وجهی، در مورد جنایتکاران خشن و خطرناك کن جنایتکاران را توجیهمجازات  تواند

مشـروع  اما ایـن امـر نظریـه ي را با حبس پیش گیري کننده توجیه کرد. از توان انداختنشانفقط می توان 

را پیشنهاد می کند که نه با نظریه ي شک گرایان بی پایه مـی شـود، و جلوگیري از جنایات  بصیرتی براي

برهـان )  Ferdinand Schoeman ,1979ظات دیگر تهدید می شود. فردینانـد شـومن (نه با مالح

ریهـاي مسـري شـدید را قرنطینـه ناقالن بیمابراي محافظت مردم که اگر ما این حق را داریم که  می آورد

، پس به همین دلیل حق داریم که جنایتکاران خطرنـاك را بطـور پـیش گیـري کننـده اي بازداشـت کنیم

توجیـه کـرد کـه او از نظـر اخالقـی مسـئول می توان قت کنید که وقتی قرنطینه کردن یک نفر را کنیم. د

خطرناك بودن براي دیگران نباشد. اگر کودکی مبتال به ویروس کشـنده ي مسـري اي باشـد کـه قبـل از 

اگـر یـک قرنطینه کردنش را می توان توجیه کرد. بنابر این حتـی هنوز هم تولدش به او منتقل شده باشد، 

قاتل زنجیره اي در مفهوم مورد بحث، مسئولیت اخالقی نداشته باشد، ناتوان کردنش با حبس کردن پیش 

  . خطرناك غیر مسئولگیرانه ي او به همان اندازه موجه است که قرنطینه کردن حامل یک بیماري مسري 

بـراي محافظـت مـردم از  هاز نظر اخالقی آسیب رساندن به ناقالن بیماریهاي مسري بیشتر از حدي ک    

 آزاد آنها الزم می شود، کریه و اهانت آمیز است. به همین طریق، شک گرایـان اراده ي تهدید حاصل از

که بـراي اجتمـاع باشد که براي محافظت از خطري دفاع نمی کنند از حدي  بیشتراز مجازات جنایتکاران 

تر فقـط روشـهاي مداخلـه گرایانـه ي خفیـف کم . بعالوه، همان طور که بیماریهاي با خطرمی کنندایجاد 

جنایتکاري هم فقط ممکـن اسـت انـواعی از  خفیف تر گرایشات از قرنطینه را اجازه می دهند، پس  يتر
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کند که کمتر ازحبس کردن مداخله گرانه باشند. بعالوه، نظریه ي ناتوان سازي  ناتوان کردنهائی را توجیه

 توصـیهالم کـردن جنایتکـار براي توان بخشی و س یمی شود، مالحظات قبولاي که با قیاس قرنطینه کردن 

تغییر خواهد داد. از آنجا کـه مناسـب اسـت کـه  معمول است رامی کند که اکثر آن چه را که این روزها 

کوشش کنیم تا بیمارانی را که قرنطینه کرده ایم درمان کنیم، دقیقاً مناسب خواهد بود تا بـراي توانبخشـی 

کوشش کنیم که به هدف پیش گیري، حبسشـان کـرده ایـم. اگـر جنایتکـاري را نتـوان تـوان کسانی هم 

بخشی کرد، و حفاظت از اجتماع اقتضاي جبس ابد براي او می کند، هیچ توجیهی براي تیره روزتر کردن 

  آید.  از خطري که ایجاد می کند، الزم میزندگی او بیشتر از حدي وجود ندارد، که براي پاسداري 
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  معنی زندگی     

  

کـه بـراي  بـرآئیموضعی بدون ایـن برداشـت از خودمـان  از عهده يآیا براي ما مشکل خواهد بود که 

دست یابی به آن چه که زندگی هایمان را کمال، سعادت، رضایت و ارزش داده سزاوار تحسین و ستایش 

امیـدهاي " (ff382 ،1988 ) (Honderich )یعنی براي واقعیت بخشیدن بـه آن چـه هونـدریچ  -هستیم 

زندگی وجود دارند کـه بـا جبـر بـی  –می کند که جنبه هائی از این امید هاي ستدالل او انامید.  "زندگی

غیر منطقی من موافقم. اول این که، باقی می گذارد. جبر اکثر آنها را دست نخورده  ولی،اعتبار می شوند، 

هـم که شـامل اشـتیاقی بـراي سـتایش آمیـز بـودن  اقبنیادي استحقاگر اعتراض کنیم که در مفهوم  نیست

بی پایه مـی شـوند. امیـدهاي زنـدگی آرزوهـائی در برداشتهاي شک گرایان  امیدهاي زندگییمانهستند، 

فرض بگیریم که شخص نمی تواند براي چیزي موفقیت پیـدا اگر براي موفقیت هستند، و طبیعی است که 

از دست دادن چنین ستایش انگیز بـودنی مـا  لذاستایش نباشد، کند که براي آن هم در این مفهوم مستحق 

را از امیدهاي زندگیمان محروم خواهد کرد. ولی، موفقیت و امیدهاي زنـدگی مـا طـوري کـه ایـن ایـراد 

نیستند. اگر کسی در پروژه اي  وابسته طور بنیادي به ستایش آمیز بودن به تنگاتنگیفرض می گیرد به این 

ه باشد، و به آنچه که امید داشته دست یابی پیدا کند، حتی اگر در این راه خاص ارزش امید موفقیت داشت

ستایش نداشته باشد، بدیهی است که این نتیجه براي او موفقیتی بحساب می آید، هر چند معنـی و مفهـوم 

دکانی ، اگر کسی آرزو کند که کوشش او بعنوان یک معلم کومثالًموفقیت براي او کاهش پیدا می کند. 

با تحصیالت خوب باشند، و چنین شود، پس براي آن چـه کـه او امیـد داشـته و بدسـت آورده، احترامـی 

مسئولیت اخالقـی نـدارد،  بنیادي استحقاقبطور کلی در مفهوم در این راه وجود دارد، اما چون او آشکار

  براي کوشش هایش ستایش آمیز نیست. 

تسلیمی  گرایشیبه ما بعلت برداشت عاملیتش  آزاد ه يممکن است کسی فکر کند که شک گرائی اراد

و منش رفتاریمان همراه با شرائط محیطـی در چنتـه دارنـد،  گرایشات القاء می کند که  هر چیزيدر برابر 

حتی اگر آن چـه آشکار است که چنین چیزي صحت ندارد. ). ff382 ،1988, Honderichهوندریچ (

ل محیطی مان می دانیم دلیل براي باوري باشند که آینده هاي ما به طرز و عوام گرایشات  که ما در باره ي

خاصی شکل خواهند گرفت، منطقی است که امید داشته باشیم که آینده ها به طرز دیگري شکل بگیرند. 

که ما فاقد اطالعات کامل از منش ها و شرائط محیطی مـان  اهمیت داشته باشدبراي این امر، ممکن است 
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که می توانـد مـانع تحقـق یـک  داراي طبعی است که فردي بطور منطقی باور دارد که ور کنیدتص باشیم.

، بـراي او راه بـاز دارد ياثـر واقعـاً چنـین طبعش آرزوي زندگیش شود. اما چون که نمی داند که آیا این

بر ایـن مـانع د که ندیگرش به او اجازه ده طبع هايکه  – امکان داردبراي او  معرفتی یعنی از نظر –است 

فرض بگیرید که کسی آرزو دارد که سیاستمدار موفقی شود، اما نگران است که ترس از  مثالًپیروز شود. 

سخنرانی در مالء عام مانع این کار خواهد شد. او نمی دانـد کـه در واقـع ایـن تـرس آرزویـش را بـر بـاد 

، راه اي فائق آمدن بر این نوع مشکلبرانضباطی مصممانه  –خواهد داد، شاید که بعلت تمایلی براي خود 

امید داشـته باشـد کـه بـر  منطقاًبرایش باز شود تا این مشکل را از سر راهش بردارد. در نتیجه ممکن است 

، آزاد ترسش فائق آمده و در رسیدن به آرزویش موفق شود. با در نظـر گـرفتن شـک گرائـی در اراده ي

این موفقیـت بـه انـدازه اي  ر جاه طلبی هاي سیاسیش موفق شود،بر این مشکل فائق آمده و د واقعاًاگر او 

  قابل توجهی است.  به هر حال موفقیتیاما  ،که ما طبیعتاً فرض می گیریم دست آورد او نخواهد بود،

با در نظر گرفتن نظریات شک گرایان جنبه هائی از امیدهاي زندگی ما که بایـد از آنهـا چشـم پوشـی   

محـدود بـراي مفهـوم  زیربنائیکه گرچه جبر به  دلیل می آوردد؟ سال اسمیالنسکی کنیم چه اهمیتی دارن

و نظریات جبرگرایان  بصیرتها یا تقوا منتج می شود، اما  موفقیتمی دهد که از اجازه ارزشی اي  –خود 

مفهـوم  در) بـه برداشـت مـا از خودمـان، آزاد ( و هم چنین، بطور کلـی تـر، شـک گرایـان اراده ي مطلق

فقیت، ارزش، و احترام به خود، بخصوص هنگامی که به موفقیت در تشکل شخصیت اخالقی خودمان مو

فکر مـی  ,Smilansky ) 1994، 94؛ 2000می پردازیم، آسیب شدیدي خواهد رساند. اسمیالنسکی ( 

ریم. دا آزاد براي ما بهتر است توهمی را پرورش دهیم که در مفهوم مورد نظر اراده اي بجاي آنکند که 

ا پیش فرض می کنـد، و اگـر گرائی ر تناقض بنیادي من موافقم که نوعی احترام به خودي وجود دارد که

. ولی، من صحت ادعاي اسمیالنسکی در این خواهد ریختفرو  آن هم، شک گرایان درست بگویند بحق

آیا حفظ یا پرورش  مورد که اگر ما این احترام به خود را از دست بدهیم چه اندازه مخرب خواهد بود، و

  الزم است، را زیر سؤال می برم.  آزاد توهم اراده ي

یعنی احساسی که ما با ارزش هسـتیم و زنـدگیمان ارزش  –ارزشی  –اول، توجه کنید که احساس خود 

تا اندازه ي قابل مالحظه اي ناشی از ویژگیهائیست که با قصد ما خلق نشده انـد،  –زندگی کردن را دارد 

ما. انسانها ارزش زیادي به زیبائی طبیعی، توانهاي ورزشی ذاتـی، و ذکاوتشـان  آزاد سد با اراده يتا چه بر

یعنی کارهاي پرحاصل  –می دهند، که هیچ کدام منشائی در قصد ما ندارند. ما به کوشش هاي قصدیمان 

مهـم راي مـا خیلـی نیز ارزش می دهیم. اما آیا بـ -و رفتارهاي نوع دوستانه، و تشکل شخصیت اخالقیمان 

انه قصد شده آزاد هم در مفهوم مورد بحث در منازعه ي تاریخی، بطور اراديکه این کوشش هاي  است
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که ما چه قدر بایـد اهمیـت بـدهیم یـا اهمیـت مـی  باشداند؟ شاید اسمیالنسکی بیش از اندازه حدس زده 

  دهیم. 

شخصـیت اخالقیمـان بـه  الًاحتما. آمدوضعی در خواهد که شخصیت اخالقیمان به چه  در نظر بگیرید  

شدت با تربیت هایمان شـکل مـی گیـرد، و اغلـب هـم بـاور دارنـد کـه همـین طـور اسـت. والـدینی کـه 

ضداخالقی پیدا می کنند خودشان را در تربیت فرزنداشنان شکست خورده در نظر  گرایشات فرزندانشان 

شوند. بر همین منوال، اغلب مردم به ایـن ن اتفاقی نی می کنند که مانع چنیسعی فراوا معموالًمی گیرند، و 

باور می رسند که بیشتر به این دلیل که با عشق و کاردانی تربیت شده اند شخصیت اخالقی خـوبی دارنـد. 

دچار سرخوردگی می شوند. ما با بعلت آن اما، کسانی که چنین باوري در باره ي خود دارند بطور نادري 

خوبمان محصول خودمان نیسـت، و بـراي آن مسـتحق سـتایش یـا اعتبـار  درك این که شخصیت اخالقی

، اغلـب احسـاس خوشـبختی کـرده و شـکرگزار بالعکسنیستیم، تمایلی براي دلسرد شدن پیدا نمی کنیم. 

خواهیم بود. با این وجود، فرض بگیرید که کسانی باشند که دلسردي بر آنهـا غلبـه کنـد. آیـا بـراي آنهـا 

ی پسندیده است که در مفهومی اساسی توهمی را که به هر حال در باره ي ستایش یـا توجیه شدنی، یا حت

اعتبار تولید شخصیت اخالقیشان دارند را پرورش دهند؟ من گمان مـی کـنم کـه اکثـر آنهـا بـاالخره مـی 

ایـن  همـه يتوانند حقیقت را قبول کنند، بدون این که احساس فقدان زیادي کنند. من فکر می کنم، کـه 

، براي آنهائی هم صادق است که باور خواهند کرد که در برداشتی اساسـی مسـتحق سـتایش و احتـرام ها

  براي تولید شخصیت اخالقیشان نیستند، چون که بطور کلی آنها از این طریق مسئولیت اخالقی ندارند.
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  روابط شخصی و احساسات    

  

 نی در مفهـوم مـورد بحـث در منازعـه ي اراده يآیا براي داشتن روابط معنی دار و ارضاء کننده ي انسا

 (P. F. Strawson, 1962 ) فرض داشتن مسئولیت اخالقی الزامی است؟ پی. اف. استراسـن آزاد

واکنشی انسـانها بـا هـم گرایشات  در بنیادي جواب مثبتی به این سؤال می دهد. بنظر او، مسئولیت اخالقی

وابط فردي که معنی بخش زندگی ما هستند، الزامی اند. توجیـه دارد، که به نوبه ي خود براي انواعی از ر

واکنشـی انسـانها از گرایشـات  ما براي ادعاهاي سزاوار سرزنش یا ستایش بودن در غایـت در سیسـتمی از

و قدردانی ریشه دارد، و از آن جا که مسئولیت اخالقی چنین ، عفو تقصیرکاريقبیل خشم اخالقی، غیظ، 

ارتباطی با این ندارد که آیا ما مـی تـوانیم از نظـر اخالقـی  سببیحقیقت یا کذب جبر  پایه و اساسی دارد،

را تهدیـد  واکنشـیگرایشـات  فی الواقع حقیقت داشته باشد و این سببیعامالن را مسئول بدانیم. اگر جبر 

ي کـه مواجه می شویم، منظـر واکنشیگرایشات  کند، در این حال ما با منظر دیگري از ماهیت خاصی از

   خواهد کرد. بعیداز نظر استراسن احتمال برقراري روابط معنی دار فردي را 

بشدت مانع روابط  گرایشات شدن واقع بینانه من فکر می کنم که حق با استراسن باشد که باور دارد که 

شـود، چنـین  واکنشـیگرایشات  شخصی ما می شود، اما اشتباه می کند که اگر جبر تهدیدي واقعی براي

).  ,Pereboom 1995 2001 مناسـب خواهـد بـود (ارائـه خواهـد شـد وضعی پیش خواهد آمد، یـا

، یا بطور گسترده تري بـا شـک مطلقما، گرچه با جبرگرائی  واکنشیگرایشات  نخست این که، بعضی از

 براي روابط فـردي خـوب الزامـی نیسـتند. گرایشات بی اساس می شوند، اما این  آزاد گرائی در اراده ي

خشم اخالقی، و غیظ با موضع شک گرائی بی اساس می شوند، اما با در نظر گرفتن همه ي جوانـب، مـن 

دیگري که در اختیار ما هستند، از فضلیت کمتري  گرایشات  در مقایسه با گرایشات  ادعا می کنم که این

رایـان تهدیـد نمـی شـک گ باورهـايکه مایل هستیم حفظ کنیم یا با گرایشات برخوردارند. دوم این که، 

، و یـا باشـندشوند، چون که پیش در آمدها یا باورهـاي همراهـی ندارنـد کـه بـا شـک گرائـی در تضـاد 

 و متشابهانی که باقی می ماننـد معـادل گرایشات  متشابهانی دارند که از این نظر مسئله اي نخواهند داشت.

  فردي کفایت می کنند.  استراسن نمی شوند، و براي حفظ روابط گرایشات  واقع بینانه ي
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که با مسئولیت اخالقی در ارتباط هستند، خشم اخالقی که متوجه کسی مـی شـود گرایشات  همه ياز  

که خطائی نسبت به خود شخص مرتکب شده، و غیظ، که خشمی است که متوجـه فـاعلی مـی شـود کـه 

اخالقـی در  ی بـا مسـئولیتنزدیکـخطائی نسبت به شخص سومی مرتکب شـده اسـت، بخصـوص، بطـور 

ارتباط هستند. گویاست که بحث در باره ي مسئولیت اخالقی اغلب در بـاره ي چگـونگی واکـنش مـا بـا 

نیست که رفتارهائی ستایش آمیز می کنند، بلکه بر این متمرکز می شود که ما چگونه بـا خـالف  عامالنی

در مـورد  بنیـادي اسـتحقاقمفهوم کاران رفتار کنیم. مواردي که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند تا در 

مسئولیت اخالقی باور پابرجائی پیدا شود آنهائی هستند که آسیب هاي نحس و بد خواهانه اي ایجـاد مـی 

ما به مسئولیت اخالقی نتیجه ي نقشی باشد  وابستگی کنند. پس، احتمال دارد که در این مفهوم، بخشی از 

بـا زیـر سـؤال  آزاد ازي می کنند، و شک گرایان اراده يکه خشم اخالقی و غیظ در زندگی اخالقی ما ب

  بردن مشروعیتشان، تهدیدي براي خشم و غیظ هستند. 

خشم اخالقی و غیظ در روابط شخصی اغلب وظیفـه ي مـراوده اي دارنـد، و از ایـن رو کسـی ممکـن  

حـذف کنـیم، ایـن  را تعدیل کرده یا آنها را گرایشات  است ایراد بگیرد که اگر ما کوشش کنیم که این

 گونه روابط ممکن است آسیب ببینند. اما هنگامی که ما در روابطمان هدف رفتار خالفی قرار می گیـریم

احساسی دیگري وجود دارند که بیان آنها هم می تواند نقش مـراوده اي داشـته باشـند، امـا بـا  گرایشات 

امل احسـاس آزردگـی و رنجـش، شـ گرایشـات برداشت شک گرایان مورد چالش قرار نمی گیرند. این 

جاخوردن، و نا امیدي در باره ي رفتاري باشد که کسی در باره ي فرد انجام داده، و غم اخالقی یا تأسف 

دیگـران مـورد  مخـدوش کـردنو دلواپسی براي او باشد. اغلب ناامیدي متظاهرانه یـا غـم اخالقـی بـراي 

نیسـت کـه  معلـومت نوع واقعی آن است. بنابر ایـن استفاده قرار می گیرند، اما چیزي که من در ذهنم هس

  براي ارتباطات مراوده اي روابط شخصی خشم الزم باشد. 

ها فی الواقع ارجحیـت داشـته باشـند. خشـم اخالقـی، کـه ش گزینمی توان مواردي را شکل داد که این 

می دارند. خشـم رنجش و غیظ از زیر نوع هاي آن هستند در عملکردهاي معمولی روابط انسانی نقش مه

اخالقی انگیزه اي براي مقاومت در برابر استبداد و سوء استفاده است، و در نتیجه می تواند روابط را بهبود 

ببخشد. اما بیان خشم اخالقی اغلب نتایج مضري بار می آورد. در موارد زیادي، خشم اخالقی در کمـک 

د. هدف بیان خشم اخالقی اغلـب ایـراد به سعادت کسانی که مفعول آن واقع می شوند، شکست می خور

درد و مشقت جسمی یا روانی است، و می تواند بجاي آشتی و مصالحه بـه مقاومـت مخـرب منجـر شـود. 

بعالوه خشم اخالقی بعنوان انگیزه اي مورد استفاده قرار می گیرد، تا تمهیدات پرگزندي بر علیـه دیگـران 

  روابط فردي را آسیب رسانده یا از بین ببرد. اتخاذ کنیم. لذا خشم اخالقی تمایلی دارد که
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ما هستند تا بتوانیم بر آنها اثر  توانائی به احتمال زیاد بعضی از انواع و درجاتی از خشم اخالقی خارج از  

هم نمی توانند دگرگونی اي که برداشتشان توصیه می کند  سرسختبگذاریم، بنابراین حتی شک گرایان 

بنابراین حتی اگر در بهترین روابط شخصی احتیاجی به گرایش خشم اخالقی نباشد  پیاده کنند. در آنها را

ممکن است که بطور کلی مکانیسمی در اختیار ما نباشد که بتوانیم با کمک آن ایـن گـرایش را خـاموش 

) دو رده از واکنش احساسی Nichols( ) 2007کرده، و یا بطور قاطعی مانع ظهور آن شویم. نیکولس ( 

ز هم متمایز کرده است، یکی با طرح محدود، کـه موضـعی بـوده، یـا واکـنش احساسـی بالفصـلی بـه را ا

شرائط است، ودیگري واکنش هاي با طرح گسترده، که بالفصل نبـوده و بارتابهـاي منطقـی را متـأثر مـی 

بـا طـرح ممکنست انتظار داشته باشیم که نتوانیم واکنش احساسـی  آزاد کند. بعنوان شک گرایان اراده ي

خشم اخالقی بالفصلی که وقتی پیدا می کنیم کـه در  مثالًمحدود را بطور قابل مالحظه اي کاهش دهیم، 

محرمانه ترین روابط شخصیمان خالف شدیدي انجام می گیـرد. امـا در مـوارد طـرح گسـترده، شـاید بـه 

گفتـه ر مفهوم احتـراز از خوبی بتوانیم خشم اخالقیمان را کاهش داده و یا آن را حذف کنیم، یا حداقل د

هائی که ممکن است براي توجیه پاسخ هاي مضر به خالف کار به فکرمان برسـد، خشـم اخالقـی دسـت 

داده را طرد کنیم. این نوع تعدیالت خشم اخالقی و پیش در آمدهاي معمولیش، که این عزم راسخ به آن 

  کمک می کند، ممکنست براي روابطمان سودمند باشند. 

تهدید می شوند، و ممکن است کسـی ایـراد  آزاد قصیر، و پشیمانی یا توبه هم با شک گرائیتاحساس   

بگیرد که با این نتایج مشکل می توان سازش کرد. معترض ممکنسـت ادعـا کنـد کـه چیزهـاي مهمـی در 

 راهبردي براي روابط خوب عامالنی مانند ما که مـی تواننـد -خود   ِ گرایشات خطر هستند، چون که این 

غیراخالقی باشند، الزمند. بدون احساس گناه و پشیمانی، نمی توانیم بعد از خالفکاري ها انگیزه ي بهبـود 

دادن اخالقیاتمان را داشته باشیم، و در نتیجه مانعی براي برقراري مجدد روابط مختل شده مان ایجاد شده، 

در غیاب احساس تقصیر و پشـیمانی و  اخالقیمان را بازسازي کنیم. براي این که کمالو نخواهیم توانست 

توبه هیچ یک از مکانیسم هاي روانشناسی ما نخواهند توانست چنین تـأثیري داشـته باشـند. موضـع شـک 

ایـن احسـاس درگیـر برداشـتی اسـت کـه اساسـاً گرایان احساس تقصیر و گناه را بی پایه مـی کنـد چـون 

زاوار سرزنش شدن است. اگر بـه ایـن طریـق براي یک فعل خالف س بنیادي استحقاقدر مفهوم  خطاکار

شخصی در نتیجه ي انجام رفتاري خالف احساس سزاوار بودن سرزنشـی نکنـد بـراي آن رفتـار احسـاس 

تقصیر هم نخواهد کرد. عالوه بر این، چون احساس تقصیر با نظرات شک گرایـان بـی اسـاس مـی شـود، 

  احساس تقصیر پیش نیاز تمایل توبه است.  پشیمانی و توبه هم راه چاره اي نخواهند بود، چون که
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یک رابطه خالف کاري کرده باشید، اما چون باور دارید که شک گرائی زمینه  فرض کنید که شما در  

هسـتید را رد مـی  بنیـادي اسـتحقاقحقیقت دارد، این ادعا را که سزاوار سرزنش در مفهـوم  آزاد اراده ي

ی کرده ایـد، بشـدت احسـاس ناامیـدي در خودتـان مـی کنیـد، و کنید. ولی، اقرار می کنید که کار خالف

همانطور که بروس والر مدافع آن است، شما دچار غم شدیدي شده و از کرده ي خود پشیمان می شـوید 

). عـالوه بـر ایـن، تصـمیم قطعـی مـی  Waller 1990, 165-66; Bok 1998( مراجعه کنید بـه 

را براي رفتارهاي این گونه حذف  خودتانگرایشات ام دهید تا گیرید که هر چه از دستتان بر می آید انج

کنید، و براي انجام چنین تغییراتی کمک می طلبید. این واکنش ها بطور مسـتدلی مـی تواننـد فوائـدي را 

تحقق پذیر کنند که احساس تقصیر و پشیمانی تأمین می کنند، و همگی با نظریات شک گرایان مطابقـت 

 دارند. 

برداشتها از عفو، تمایل به بخشیدن خطاکار پیش فرض می کند که کسی که مورد عفو قرار  در یکی از  

مستحق سرزنش است، و بنابراین هدف خوبی براي خشـم اخالقـی و  بنیادي استحقاقمی گیرد در مفهوم 

که در عفو ما تصدیق می کنـیم کـه شـخص  می گوید )Wallace ,1994، 72( ، واالسمثالًغیظ است. 

ي کرده که مستحق سرزنش و تنفر اسـت، امـا مـا واکـنش هـائی را محکـوم مـی کنـیم کـه مناسـب رفتار

بودنشان را تصدیق کرده ایم. با در نظر گرفتن این برداشت، ادعاهاي شک گرایان عفو را در مخاطره می 

امـا  گرایشی است که در گام اول توجیه شـده بـود، الس، عفو کردن شامل محکوم کردناندازند. بنظر وا

چون که در موضع شک گرایان غیظ هرگز چنین محدودیتی را ارضاء نمی کنـد، عفـو امتیـاز خـود را از 

که بطور کلی خشم اخالقی را  آزاد دست می دهد. ممکنست کسی ایراد بگیرد که شک گرایان اراده ي

ل نیسـت. عفـو محکوم می کنند در نتیجه هر خالف قابل مالحظه اي را می بخشند، اما چنین چیزي محتم

ابتـدائی نفـی شـده از جانـب عفـو کننـده قبـل از محکـوم  گرایشـات پیش فرض می گیرد که بعضـی از 

  می شود.  دنشان موجه بوده اند، و این ویژگی اصلی عفو بی پایهکر

اما دقت کنید که شک گرایان منکر تعهد کسانی نیستند که قول می دهند در شرائط خاصی که درگیـر  

بر تمایل به خالف کاري غلبه کنند. بنابراین ممکنست که عفو، یا حداقل جنبه ي مهمـی از عفو می شود، 

-50( بـه  باقی بمانـدپا بر جا گرایش به آن، بدون داشتن نقشی درمحکوم کردن یا انتقاد از خشم اخالقی 

44 ,2011 Nelkin شـما بـا بـی  مراجعه کنید). دوستی را در نظر بگیرید که در موارد متعددي در باره ي

مالحظگی خطاکاري کرده است، و شما تصمیم گرفته اید که روابطتان را با او بهم بزنید. در این حال شما 

درگیر گفتمانی اخالقی با او می شوید، به او نشان می دهید که گرایش او به این گونه رفتار ها غیراخالقی 

بنـا بـر ایـن، بـه گفتـه ي پمـال  –ردارد بـ گرایشـات است و او را به چالش می کشـید کـه دسـت از ایـن 
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او ایجـاد مـی کنـد اعتـراض مـی کنیـد. او  گـرایشکـه  تیا) به تهدیدHieronymi( 2001 هیرونایمی

 گرایشـشکوشش جدي اي می کند که این کار را انجام دهد، موضع محکمی در موافقـت بـه ناپسـندي 

ارد. حاال ممکنست کـه اعتراضـتان را بـه گرفته، و تعهد می کند که بطور کاملی دست از این گرایش برد

پس گرفته، و موافقت کنید که روابطتتان را با او بر پایه ي بهتري ادامه  شرح می دهدتهدیدي که تمایلش 

شامل محکوم کردن خشم اخالقی هم می شـود، تمـایلی کـه در  معموالًدهید. عالوه براین اگر عفو حتی 

را داشـته باشـد کـه عفـو در زمینـه هـاي بسـیاري داراسـت، و بـا  این شرح بیان شد، می تواند همان نقشی

  ادعاهاي شک گرایان هم به چالش کشیده نمی شود. 

در مورد متفاوتی، مستقل از پشیمانی و توبه ي خالف کار، شخص ممکنست که تصمیم بگبرد کـه  

رایش نیـز توسـط بعنوان دلیلی بـراي ادامـه ي روابطـش، رفتـار خـالف دوسـتش را نادیـده بگیـرد. ایـن گـ

برداشتهاي شک گرایان زیر سؤال می رود. ممکنست که اضافه کنیم که علیرغم محکوم کردن کلی خشـم 

اخالقی توسط شک گرا، هنوز هم او ممکنست در موارد خاصی احساس خشم اخالقی بکند، که در نتیجـه 

 44-50 رانس مراجعه کنیـدبه این رف ( ي آن عفو می تواند شامل محکوم کردن این خشم اخالقی هم بشود

,2011 Nelkin بطور کلی، احساس من این است که جنبه هاي کافی از عفو و بخشش وجود دارنـد کـه .(

توسط برداشتهاي شک گرایان به چالش کشیده نمی شوند بطوري که این تمایل بجاي خودش باقی خواهد 

در  معمـوالً عفـو  ی کـهده که بتواند نقشـچالش کشیده نشا ب در ارتباط ان یک گرایشوماند، یا حد اقل بعن

  . وابط بازي می کند را بعهده بگیردر

ممکن است بنظر برسد که قدردانی پیش فرضی داشته باشد که فاعلی که شـخص از او قـدردانی مـی    

به جهت کار مفیدي که انجام داده، مسئولیت اخالقی دارد، در حـالی کـه  بنیادي استحقاقکند در مفهوم 

اما اگـر چنـین  ). Honderich 1988, 518-19( گرایان چنین تمایلی را بی اساس می کند  موضع شک

باقی می مانند، و ایـن جنبـه  دست نخورده سپاس گزاري بعضی از جنبه هاي اصلی، باشد، مانند مورد عفو

امل وحلـه ي اول، قـدردانی شـحفظ کننـد. در را ها می توانند آن چه که براي رابط شخصی الزم هستند 

اغلب شامل  تشکر از کسی است که کار خیري انجام داده است. درست است، سپاسگزاري کردن از افراد

به علت کاري که کرده، سزاوار ستایش اسـت. بـا ایـن  بنیادي استحقاقاین باور می شود که او در مفهوم 

ر داشته باشیم کـه در وجود، می توان از کودك خردسالی براي مهربانیش نیز تشکر کرد بدون این که باو

این طریق اومستحق ستایش است. این جنبه از سپاس گزاري را حتی بدون این فرض که شـخص دیگـري 

مسـئولیت دارد، مـی تـوانیم حفـظ کـنم. از طـرف دیگـر سپاسـگزاري شـامل  بنیادي اسـتحقاقدر مفهوم 

شک گرایان تهدیـدي خوشحالی بعنوان واکنش به رفتاري است که از کسی سر زده است. برداشت هاي 



 

 نشر آواي بوف                                                                      68

 

براي مشروعیت خوشحال بودن و اظهار خوشحالی کردن هنگامی که دیگران مالحظه کار بوده یا دسـت 

  و دلبازند، نخواهد بود. 
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  کلمات آخر

  

رفتارهاي ما بطور  یاستحقاقاخالقی با بنیاد  زندگی بدون برداشتی که در مفهوم الزم براي مسئولیتطبیعتاً 

به ذهن ما خطور نمی کند. واکنش هاي طبیعی ما به اعمال خوب و بد پـیش فـرض شده اند  آزادانه اراده

هستیم. اما همان طور که من بحث کرده ام می توان با این پیش فـرض  آزاد می کنند که ما در این مفهوم

نـه مخالفت کرد، و هم چنین، علیرغم واکنش هراس آمیز اولیه ي ما به شـک گرائـی در بـاره ي ایـن گو

این جنبه نظر عواقب غیرقابل قبولی براي ما نخواهد داشت. ایـن امـر تهدیـدي جـدي  قبول، آزاد اراده ي

براي معنی زندگی نخواهد بود، زیرا هنگامی که در انجـام پـروژه هایمـان موفـق مـی شـویم، بـا احسـاس 

خواهد بود، اما با موفقیت صادقانه سازگاري خواهد داشت. بعالوه، مانعی براي روابط شخصی خوب هم ن

کاهش خشم اخالقی که اغلب قضاوت منصفانه را مختل می کند، امیدي براي رشد آن ایجـاد مـی کنـد. 

که مورد بحث است را کنار بگـذاریم، بـا کمـال شـگفتی  آزاد اگر در واقع فرض وجود این نوع اراده ي

  احتماالً وضع بهتري خواهیم داشت.
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  یادداشت ها

  

 ,Baruch Spinozaشـامل بـاروخ اسـپینوزا ( آزاد ک گرائـی اراده يپشتیبانان شـ  1.

)؛ گلــن استراســن (  ,Joseph Priestley 1788/1963)؛ جــوزف پریســتلی (  1985/1667

1986Galen Strawson, ) ؛ بروس والـر(Bruce Waller, 1990, 2011)  ) ؛ درك پربـوم(

)؛  ,2002Daniel Wegnerگنـر ( )؛ دنیل و ,1995Derk Pereb00m, 2001ارائه خواهد شد، 

)؛ نیـل  ,Stephen Morris 2009)؛ استیفن مـوریس (  ,Saun Nichols 2007شان نیکولس ( 

)؛ تملـر  Thomas Nadelhoffer 2011)؛ تامـاس نـی دل هـافر (  ,Neil Levy 2011لـوي ( 

 )؛ و بنجـامین ,Greg Cruso 2012)؛ گر ِگ کاروسو ( Tamler Sommers, 2012سامرس (

 ) می شوند. ,2012Benjamin Willhauerویل هاور ( 

 )، هیو ,1990Carl Ginetت ( جِین است، که کارل سببی –ي گرائی بی آزاد نوع سوم .2  

) از آن  ,2003Stewart Goetz)، و اسـتوارت گـواتز (  ,1998Hugh McCannمـک کـن ( 

) و پربـوم ( ارائـه  ,2003Clarkپشتیبانی کردند. براي انتقاد به این موضـع گیـري بـه کـالرك ( 

  خواهد شد) مراجعه کنید. 

شماره 181)؛ کالرك (  ,2003O’Conner، 2008براي اعتراض به این بحث، به اُ کانر (  .3 

31 ،2003 Clark,  ) 2005)؛ براي جواب ها به پربوم Pereboom.،  ارائه خواهد شـد) مراجعـه

  کنید. 

خش من کسانی بودند که کارهاي عالی اي در جـواب در جواب به این سؤاالت، الهام ب  4.

 ,Galen Strawson)؛ گلن استراسن (1667/1985به این سؤاالت داده اند، که شامل اسپینوزا ( 

)؛ و نیل Bruce Waller, 1990)؛ بروس والر ( ,Ted Hondeich 1988)؛ تد هاندریچ ( 1986

  ) می شوند.  ,Neil Levy 2011لوي ( 
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  مدوفصل 

  

  

  عدم امکان مسئولیت غائی؟

  

  

  

  گلن استراسن
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  برهان پایه  -1    

  

پانـدتان در عصـر یـک روز تعطیـل ملـی بـه طـرف شـیرینی  5شما به قصد خرید یک کیک با آخـرین 

فروشی می روید تا تهیه دینی هائی را که قبالً آماده کرده اید، تکمیل کنید. در مغازه ي شـیرینی فروشـی 

د. در پائین پلـه هـاي پاند قیمت دارد؛ مغازه هاي دیگر تعطیل هستن 5اقی مانده و آن هم فقط یک کیک ب

اسـت.  ) Oxfam(  2 آکسـفم را تکان می دهد و مشغول جمع آوري پـول بـراي قوطی اي مغازه یک نفر

ر ي بکنیـد. دشما مکث می کنید، و بنظر می رسد که کامالً به شما بستگی دارد که در گام بعدي چه کار

هستید بطوري کـه در  آزاد در گزینشتان بنیادي آشکار می رسد که شما بطور این جا بنظرتان بطور واقعی

  ید مسئولیت اخالقی هم با شماست. نهایت براي هر چه که انتخاب می کن

رگز هی رسد که ما خوانده ام که بر اساس آن بنظر مبرهان پایه رد، که من آن را ، استداللی وجود دااما 

، فرقی هاناین براس می توانیم بطور واقعی یا غائی براي رفتارهایمان مسئولیت اخالقی داشته باشیم. بر اسن

  نخواهد داشت که جبر واقعی باشد یا کاذب. 

  

  کرد: بیانمی توان چنین  سریعاًرا  برهان این اصلیایده ي 

  

ودش چ چیزي علت و سبب خیعنی هی –باشد )  causa sui مسبب خودش ( الف: هیچ چیز نمی تواند

  نیست.

 قل در بعضییا در غایت شخص براي رفتارش مسئولیت اخالقی داشته باشد حدا حقیقتاًب: براي این که 

  از جنبه هاي حساس و مهم ذهنی اش باید که مسبب خودش باشد. 

  مسئول اخالقی باشد. غایتاًیا  حقیقتاًپ: بنابراین هیچ کس نمی تواند 

                                                 
مترجم: آکسفم کنفدراسیونی از ١٧ مؤسسھ ی خیریھ است کھ در ٩٤ کشور در سراسر جھان برای مبارزه با فقر و بی عدالتی فعالیت  2

کند دایپ یکنند تا راه حل ھائ یم . 
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  را به این طریق گسترش دهیم: ن برهانایما می توانیم 

    

، ما مخصوصاً به رفتارهائی عالقه داریم که دلیلـی بـراي انجـام آن وجـود آزاد به رفتار عالقه داشتن -1

  رفتارهاي رفلکسی یا رفتارهاي عادتی بی تفکرانه). بالعکسداشته باشد ( 

سر مـی زنـد، از نظـر ذهنـی، تـابعی از به دلیلی کاري را انجام می دهد، آن چه که از او  کسیوقتی  -2

چگونگی وجود اوست، ( این رفتار هم چنین از قد شخص، قدرت بـدنی او، مکـان و زمـان، و غیـره هـم 

  ). اهمیت اساسی دارندتابعیت می کند؛ اما هر وقت که مسئولیت اخالقی مورد سؤال است عوامل ذهنی 

ش واقعاً مسئولیت داشته باشد، حـداقل در جنبـه بنابراین اگر شخص بخواهد براي چگونگی رفتارهای -3

  هاي خاصی، از نظر ذهنی، او باید واقعاً مسئول چگونگی وجود خودش باشد. 

اما براي این که شخص، درهر جنبه ي ذهنی، واقعـاً مسـئول چگـونگی حالـت خـودش باشـد، بایـد  -4 

نظر، موضوع فقط این نیست کـه  مسبب وقوع آن جنبه ي ذهنی، به همان شکلی که هست، باشد. و از این

انتخـاب کـرده  اآشکارشخص تنها باید مسبب وقوع خودش بحالتی که هست باشد. بلکه، باید آگاهانه و 

باشد که از این نظر، به آن وضعی درآید که هست، و باید که در مسبب وقوع بـودن وضـعی کـه هسـت، 

  موفقیت هم بدست آورده باشد.

از انتخـاب کنـد، تـا  طـوري آگاهانه، و مسـتدالنهکه  ه باشدگفتبه خودش  دنمی توانواقعاً کسی اما  -5

از قبل بـا و  قبالً هستی داشته باشد، ،او از نظر ذهنیمگر این که  در آید که هست، یتحال بهجنبه ي ذهنی 

 مجهز شده باشد کـه در -یعنی ارجحیت ها، ارزش ها، و ایده آل ها –) 1P(  انتخابی اولیه اصولمقداري 

  باشد.  هآنهاست که شخص انتخاب می کند که چگون لواي

اما پس از آن براي مسئول واقعی بودن، به علت انتخابی که کرده تـا از بعضـی از جنبـه هـاي ذهنـی،  -6

که در لواي انها چگونـه بـودنش  انتخابی اولیهآنطور باشد که هست، شخص باید واقعاً براي داشتن اصول 

  باشد. مسئول را انتخاب کرده، 

  باید که اصول اولیه را بطریقی مستدالنه، آگاهانه، و قصدي، گزینش کرده باشد.  او اما براي این امر -7

را  (P2 ) ثـانوي اما براي این که این طور بشود شخص باید کـه از قبـل بعضـی از اصـول گزینشـی -8

  داشته باشد که با کمک آنها اصول اولیه را انتخاب کند.
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ی ینـیعت –نوال. ما در این جا در سیري قهقرائی مـی افتـیم کـه انتهـا نـدارد. اختیـار خـود و به همین م -9

 انتخابی حقیقی غیر ممکن است چون که محتاج تکمیل واقعی رده هاي بی نهایتی از برگزیدن هاي اصول

  می شود.

شاره شد، محتاج ا 3بنابراین، مسئولیت اخالقی واقعی غیر ممکن است، زیرا که همانطور که در بند  -10

  1ی واقعی استنیعیت –خود 

  

  تعبیه یا تدبیر سازي باشد، اما می توان آن را در اشکال طبیعی تر ارائه داد.  برهان شاید بنظر کسی این

  

دراصل، نمی توان انکار کرد که بعلت توارث و تجربیات اوائل زندگی، که عواملی هستند که نمـی  -1

قی یا هر نوع مسئولیتی دیگر) دانست، شخص همان طور شده است کـه توان شخص را مسئول آنها ( اخال

  هست. 

فرد در هیچ مرحله ي بعدي از زندگی اش نمی تواند امید داشته باشد که بـا کوشـش در تغییـر دادن  -2

، بـراي وضـعی کـه اند حالتی که در نتیجه ي توارث ژنتیکی و تجربیات اوائل زندگی از قبل شکل گرفته

  سئولیت پذیري اخالقی غائی یا واقعی نائل شود. دارد، به م

  

  براي این که

  

هم، طریق خاصی که شخص تحریک می شود تا کوشش کند خودش را تغییر دهـد، و هـم، درجـه  -3

می شوند که شخص از قبـل در نتیجـه ي تـوارث  معیني موفقیتش در کوشش براي این تغییر، با کیفیتی 

  گرفته است. ژنتیکی و تجربیات گذشته اش، شکل

  و
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فقط بعد از به وقوع رساندن تغییرات خاص مقدماتی هر تغییر دیگري که شخص می تواند به انجـام  – 4

خواهنـد  معینبرساند به نوبه ي خودش، توسط توارث ژنتیکی و تجربیات گذشته از طریق تغییرات اولیه، 

  شد.

ییراتی در وضع شـخص پـیش بیاینـد کـه داستان نباشد، و ممکن است تغ همه ياحتمال دارد که این  -5

نمی توان ریشه هاي آنها را در توارث ژنتیکی و تجارب گذشته پیدا کرد، بلکـه بـه تـأثیرات عوامـل غیـر 

کـه شـخص در  ،تعیـین غیر جبري بستگی داشته باشند. اما بیهوده خواهد بود که فرض بگیریم که عوامل 

ه هر طریقی کمک کنند که شخص بطور واقعی بـراي وضـعی برابر آنها هیچ مسئولیتی ندارد، می توانند ب

  که دارد، مسئول اخالقی بشود. 
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  مسئولیت غائی اخالقی -2

  

چیست؟ شاید افسانه اي باستانی در این امـر کمـک  "غائی"یا  "حقیقی" مفروضاین مسئولیت اخالقی 

دارا باشیم منطقی است که فرض کند. آنطور که من آن را فهمیده ام، نوعی مسئولیت است که اگر آن را 

بگیریم که عادالنه خواهد بود که بعضی از ما با عذابی ( ابـدي) در جهـنم مجـازات شـویم و دیگـران در 

مهم است، چون کـه مطمئنـاً شـخص  "منطقی است"بهشت پاداشی سعادتمندانه ( ابدي) بگیرند. تأکید بر 

و جهنم بـاور داشـته باشـد، تـا در واقـع نـوعی از مجبور نیست که به هیچ یک از روایات افسانه ي بهشت 

 ن باور پیدا کنـد.احتماالً، راهمسئولیت اخالقی حقیقی یا غائی اي را که من استفاده می کنم فهمیده یا به آ

تر انتقال این نکته این است که بگوئیم کـه اگـر مجـازات و پـاداش بـدون هـیچ گونـه کمزرق و برق دار 

  نه باشد، پس مسئولیت اخالقی واقعی و غائی وجود دارد.توجیه واقع گرایانه، عادال

کـه  شرح دهـدمطمئناً شخص مجبور نیست به ایمان دینی ارجاع کند تا موقعیتهاي روزمره اي را         

منجر به باورمان به چنین مسئولیتی بشود. گزینش هاي که من این نوشته را با آنها شروع کردم ( شیرینی یا 

اوقات پـیش مـی آینـد، و دائمـا اعتقـاد راسـخمان را در مـورد مسـئولیت هایمـان  صندوق خیریه) همه ي

گوشزد می کنند. حتی اگر کسی باور داشته باشد که جبر حقیقت دارد، در چنین مـوقعیتی، و پـنج دقیقـه 

بعد در موقعیت دیگري، می تواند پس نگري کرده و بگوید که کاري که کرده جبري بوده، اما بنظر نمی 

 يي شخصی، و مسئولیت اخالقی ناشی از گزینش هـاآزاد ه این امر احساس قطعی و ناگزیر بودنرسد ک

را که نتیجه می گیرد که هـیچ کـس بـه هـیچ برهان پایه او را سست و بی پایه کند. حتی اگر کسی اعتبار 

بنظـر مـی عنوانی نمی تواند بطور غائی مسئول حالتی باشد که هست و یا با آن حالت تصـمیم مـی گیـرد، 

و قطعـی آشـکاري فرد و مسئولیت اخالقیش، در هر لحظـه، در همـان مـوقعیتی کـه هسـت، آزاد رسد که

  است.

اخالقـی یـا بـی  ارزش در زندگی روزمره ي انسانها این موقعیتها، چه کوچک و چه بزرگ، بـا          

ي و آزاد ادراكارتباط با اخالقیات، بطور فراوانی پیش مـی آینـد. فکـر مـی کـنم کـه ایـن هـا در عمـق 
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مسئولیت اخالقی جاي گرفته اند. این ها سرچشمه هاي اصلی ناتوانی ما براي از دست دادن باورهایمان در 

حقیقت و غائی بودن مسئولیت اخالقی هستند. ممکن است تعجب کنیم که چرا انسانها چنـین موقعیتهـاي 

برجسـته،  معرفتـی اعـل ممکنـی بـاگزینشی را این گونه درك می کنند؛ سؤال جالبی است کـه آیـا هـر ف

. اما این موقعیتهاي گزینشی صـخره 2منطقی، و خود آگاه باید موقعیتهاي گزینشی را این چنین درك کند

  ی اي هستند که باور به مسئولیت اخالقی غائی بر آنها استوار شده است. ادراکهاي 

نظـر مـی گیرنـد، و هرگـز چنـین  اکثر کسانی که به مسئولیت غائی باور دارند وجـودش را اهـدائی در 

فکري نمی کنند که براي این که در غایت مسئول اخالقی براي طرز رفتارهایشان باشند، باید مسئول غائی 

وضع و حالتی باشند که دارند. با این وجود، بعضی فاش می کنند که نیـروي آن را درك مـی کننـد. اي. 

 .(E. H. Carr 1961, 89) "هستندرفتارهایشان  انسانهاي بالغ طبیعی مسئول"اچ. کار می گوید که 

و سـعی مـی کنـد  )Sartre 1961,  89(  "انسان مسئول چیزي اسـت کـه هسـت"سارتر ادعا می کند که 

. (Sartre 1943، 440، 468، 503 )ارائه دهد  "انتخاب کردن خودش"براي چگونگی  شرحی

وقتـی ایـن را مـی " –ی دقتی قضاوت می کنـد ي را بآزاد بعداً در مصاحبه اي سارتر تأکیدش در باره ي

کـه  مـی گویـداما هنوز هم  – "نیست، من واقعاً چنین باوري داشتمکردنی خوانم، بخودم می گویم: باور 

کانت  .(Sartre1970, 22 ) "در نهایت شخص همیشه مسئول آن چیزي است که از او سر می زند"

  کردی بیان وقتی ادعائی از این قرار کرد موضوع را به روشن

  

خود انسان باید در مفهوم اخالقی، چه خوب و چه بد، خودش را به هـر وضـعی کـه   

او باشد؛ زیـرا  آزاد باید بشود بسازد و یا ساخته است. هر حالتی باید نتیجه اي از انتخاب

در غیر این صورت نمی توان او را براي آن مسئول شمرد و در نتیجه می توانـد از نظـر 

  . )Kant 1793, 40ر باشد نه شر ( اخالقی نه خی

  

باور داشته باشد اظهار مـی دارد کـه در  بنیادياز آنجا که کانت متعهد شده بود که به مسئولیت اخالقی 

شخصیت فـرد، کـه خـودش  "می افتد و بر اساس آن می نویسد که اتفاق مخلوقی اي  –واقع چنین خود 

دهنـده ي خـودش  مبدع. .خودش بعنوان شخصی که. اطالع از")، و از  Kant 1788، 40 "خلق می کند

). جـان پـتن وزیـر کشـور سـابق بریتانیــا بـراي آمـوزش ادعـا مـی کنـد کــه Kant 1800، 213(  "هسـت
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 1992(  "است که با رشـدمان هـر کسـی انتخـاب مـی کنـد کـه خـوب باشـد یـا بـدآشکار.خودبخود .."

3)Patten. می نویسد: ، مدافع خوش صحبت این نظریه، چنینرابرت کین  

  

. یک گزینش از شخصیت و انگیزه هاي یک فاعل سرچشمه می گیرد، و بتوان آن .اگر.

را بطور شایسته اي توسط همین ویژگی ها توصیف کرد ( همراه بـا شـرائط زمینـه اي)، 

پس براي این که او بطور غائی مسئول گزینش باشد، فاعـل حـداقل تـا حـدي، بـدلیل 

ر گذشته بطور داوطلبانه انجام داده، براي داشـتن چنـین گزینش ها و رفتارهایش که د

 ,Kane 2000 )شخصیت و انگیزه هائی که اکنون دارد بایـد مسـئولیت داشـته باشـد 

317-18) . 

 

قضاوت مسئولیت واقعاً مفهومی ندارد، مگر این کـه مـردم خـالق "کریستین کورگارد موافقت می کند: 

  (Christine Korsgaard 2009, 20) ."خودشان باشند

ها، در واقع هرگز چنین رشـته تفکراتـی را دنبـال نمـی کنـیم. اهمان طور که اشاره رفت، اغلب م        

ولی، بنظر می رسد که، ما با اسلوبی مبهم و بازتاب نشده، تمایل داریم که، به خودمان بعنوان مسئول براي 

 معموالً ظریف است، براي این که ما  طوري که هستیم فکر کنیم. نکته تا حدي –یا جواب دهنده براي  –

. برخـوردار بـوده ایـمی ینـیعت –فرض نمی گیریم که در زمانی در گذشته از نـوعی پـردازش فعـال خـود 

علیرغم این، بنظر می رسد که ما در جنبه هاي زیادي، بدون اندیشه و تأمل، خودمان را طوري درك مـی 

یت هاي خـود لداشته باشیم که گویا در بعضی از این فعا کنیم که شبیه به حالتی است که هنگامی که باور

ی شرکت کرده ایم، می توانیم خودمان را درك کنیم، و ممکن است کـه در بـاره ي دیگـران نیـز ینتعی –

  چنین فکر کنیم. 

طوري به ذ هن خطور می کند کـه  -یا تمایلی  آرزویعنی  –بعضی اوقات بخشی از شخصیت فرد       

شخصـیتی ویژگـی ازگار است. اما ممکن است این کار را بر علیـه یـک پـس زمینـه ي گوئی غریبه و ناس

باشد. ( فقط نسبت به چنین پس زمینـه اي اسـت کـه  "قابل شناسائی"انجام دهد که غریبه بنظر نیاید، بلکه 

، مـی شـوند ادراكاز شخصیت بنظر غریبه برپا می شود). بعضی افراد با انگیزه هائی که غریبه  ویژگی اي

احساس زجر و مشقت می کنند، اما در افراد زیادي حس آشنا سازي کلی اي بـر شخصیتشـان چیـره مـی 

شود، و این آشنا سازي در اندرون خودش حس تلویحی اي حمل مـی کنـد کـه شـخص بطـور کلـی در 
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کنترولِ ، یا حداقل جواب گوي ِ، چگونگی وجود خـودش اسـت ( حتـی، احتمـاالً، بـراي جنبـه هـائی از 

خوابیـده ي عـادي  –یتش که دوستشان ندارد). بنابراین بنظر می رسد کـه مـا در درون افکـار نیمـه شخص

تشخیص تلویحی ایده اي را یافته ایم که مسئولیت اخالقی غائی حقیقی براي رفتار شخص ( براي آن چـه 

فکار معمولی از او سر می زند) بطریقی درگیر مسئولیت براي چگونگی وجود او است؛ بنظر می رسد که ا

  تحت فشار به این طریق راه بیافتند. 

مسئولیت اخالقی  با آزاد عامالنات معمولی ما از خودمان، بعنوان ادراکبعالوه جنبه هاي زیادي از       

وضع که ما نمی توانیم بطور غائی مسئول چگونگی  واقعیتاین  وجود دارند که احساس نخواهیم کرد که

قبول می کنیم که محصوالت تـوارث و محـیط  راحتیما به  ما را تهدید کند. خودمان باشیم، به هیچ وجه

ي مـا و مسـئولیت آزاد خودمان هستیم، بدون این که احساس کنیم که این امـر هنگـام انجـام عمـل بـراي

 از خـودش هشـیارانهکامالً  کسی اگرکند. طبیعی است که احساس کنیم که می اخالقیمان تهدیدي اقامه 

از ، پـس همـین امـر که در موقعیتهاي انتخاب کردن قادر به انتخاب است آگاهی داشته باشد فرديبعنوان 

یعنی هر چیز دیگري که در این امر  –کامالً کفایت می کند انتخاب کردن  بنیادي يآزاد براي وجودقبل 

همـین فصـل  مورد دارد یا ندارد اهمیتی نخواهد داشت ( براي شرح بیشتر به پاراگراف یکی به آخر مانده

اخالقی ممکن است حاوي اجزائـی مراجعه کنید). پس، بنظر می رسد که برداشت معمولی ما از مسئولیت 

روبرو هستیم ( این امـر  ژرف مهمی. اگر چنین است، پس با حقیقت منافی یکدیگر باشند متقابالًد که باش

در در اینجـا، را شرح دهد). امـا  ادآز در باره ي اراده يفلسفی می تواند تا حد زیادي ویژگیهاي گفتمان 

ث مـن موضـوع بحـعلیـرغم اهمیتـی کـه دارنـد، این گونه اجـزاء ، آزاد برداشت روزمره ي ما از اراده ي

  . 4ندنیست
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   برهان پایهبازگوئی 

  

را برهـان پایـه  اسـت محـاوره اي بطـوري کـه گویـا می خواهم که در الفاظی بسـیار گسسـته حاال، من 

، یا اشکال جدیدي از اعتراضات اجازه می دهند، اما علیرغم اینکلمات به  تازه ي لگوهايابازگوئی کنم. 

  به همان دلیل، ممکن است کمک کنند. 

  

 .اریدکه داست  حالتیبه دلیل فعلی که از شما سر می زند که قرار می گیرید،  موقعیتیشما در هر  -1

  

  بنا بر این

  

انجام داده ایـد، مسـئول باشـید بایـد کـه در حقیقـت، حـداقل در  براي این که واقعاً براي آن چه که -2

 بعضی از جنبه هاي حساس و مهم ذهنی، مسئول حالتی باشید که دارید. 

  

  یا

  

، آن چه انجام می دهید عملکردي از چگونگی شماست ( آن چـه انجـام مـی رفتاري می کنیدوقتی  -1

ن کـه بطـور مناسـبی از باورهـا، ارجحیـت هـا، و دهید به هیچ وجه بعنوان عمل بحساب نمی آید مگـر ایـ

  ویژگی هاي دیگر شما سر چشمه گرفته باشد)

  

  پس
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شما باید که مقداري مسئولیت براي چگونه بودنتان را داشته باشید تا براي آنچه که با قصد انجام می  -2

  دهید مقداري مسئولیت داشته باشید. 

  

اسـت کـه آشکارفـرض مـی کـنم.  مسـلمرا  "ص ذهنـیجنبه هاي خـا"بار دیگر من صالحیت مربوط به 

شخص مسئول جنس، طرح اساسی قامت، قد، و امثالهم خودش نیست. اما اگر شخص مسئول هیچ چیـزي 

) چگونه او می تواند مسئول عملـی باشـد کـه از او 1در باره ي خودش نیست، با در نظر گرفتن حقیقت ( 

که اگر کسی در نظر داشته باشد کـه مسـئول هـر است  معلومسر می زند؟ این همان سؤال اصلی است، و 

  جنبه اي از خودش باشد، بهتر است که مسئول بعضی از جنبه هاي ذهنیتش باشد. 

. براي این که اگر کرد) باید مقاومت 2( در مقابل ست، و ) قابل مناقشه نی1نعبیر می کنم که ( من         

  این طور خواهد شد: برهان همه يد، چون که ) را واگذار کنیم مورد از دست می رو2) و ( 1( 

  

  .5شما کاري که می کنید به علت حالتی که دارید آن را انجام می دهید -1

  

  بنا بر این

  

براي این که بطور واقعی بتوانید از نظر اخالقی براي آن چه از شما سر می زند مسئول باشید باید کـه  -2

  نی مسئول حالتی باشید که دارید. حداقل در بعضی از جنبه هاي حساس و مهم ذه

  اما

  

شما در واقع نمی توانید مسئول حالتی باشید که دارید، پس شما نمی توانید بـراي آن چـه انجـام مـی  -3

 دهید مسئول باشید.

  

  ؟ چون کهداریدچرا شما نمی توانید واقعاً مسئول حالتی باشید که 
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را که دارید بطور قصدي بر سر خود  حالتیید، باید که باشید که دارحالتی براي این که وافعاً مسئول  -4

 آورده باشید، و این غیر ممکن است. 

 

  چرا غیر ممکن است؟ خیلی خوب، فرض بگیرید این طور نیست. فرض بگیرید

  

شما به طریقی عامدانه وضعی را که االن دارید بر سر خود آورده اید، و شما این را بطریقـی بـر سـر  -5

 هستید که حاال دارید. حالتی که حاال می توانید بگوئید که واقعاً مسئول خود آورده اید

  

  براي این که این حقیقت داشته باشد

 

را که االن داریـد  حالتیآن عامدانه لواي ) را داشته باشید که در Nشما باید که قبالً طبیعت خاص (  -6

 بر سرخود آورده باشید.

  

  ولی پس

 

آن شـما عامدانـه وضـعی را لواي ) ي باشید که در Nداشتن طبیعت خاص ( باید که در واقع مسئول  -7

 که اکنون دارید بر سر خود آورده باشید.

  

  بنابر این

 

شما بایـد بـا مورد که در آن  ودید،بداشته  را Nسر خود آورده باشید که طبیعت شما باید عامدانه بر  -8

دارا  را Nطبیعت انه بر سر خود آورده باشید که شما آن عامدلواي هستی یافته باشید که در  ماقبل طبیعتی

 ...شوید که در لواي آن شما عمداً بر سر خود آورده اید که حال کنونی را داشته باشید
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کـه الزم مـی آیـد،  به طریقیدر این جا شخص به سیري قهقرائی دچار می شود. هیچ چیزي نمی تواند 

) اجازه دهیم که این صفت به خدا تعلق داشته باشد، هـیچ مسبب خودش باشد. حتی اگر ( بطور نامفهومی

احتمالی نمی توان داد که انسان معمولی متناهی داراي چنین ویژگی اي باشد. همان طور که نیچه در سال 

  ."اي است که تا حال به فکر رسیده است انکار کننده –خود  االترینب سببیخود م"بیان کرده  1886

 

راف جنسی منطق است. اما غرور گـزاف انسـان توانسـته نوعی زناي بعنف و انح

خودش را عمیقاً و موحشانه در تار و پود چنین مهمالتـی گرفتـار کنـد. آرزوي 

در مبالغه آمیزترین مفهوم متافیزیکی، که هنوز هم، متأسفانه، در  "آزاد اراده ي"

ال فرهیخته ها در اهتزاز اسـت، تمایـل بـه ایـن کـه تمـام و کمـ –اذهان نیمه 

مسئولیت رفتارهاي شخص به عهده ي خودش باشد، و در این بین خدا، کائنات، 

اجداد، شانس و اقبال، و اجتماع را تبرئه کنیم دقیقاً درگیر هیچ چیزي کمتـر از 

نیست، با چیزي بیش از یاوه گوئی هـاي بـارون مانچاوسـن (  سببیبودنی خود 

Baron Munchhausenاز باطالقِ  نبـودن بـه  ) نیست تا خودش را با موهایش

  7)1992, 218-19بودن بکشاند ( 

  

 يسـاده تـربطـور دقیقاً همان است که قبالً گفتیم، اما حاال دو گام اولیـه  بطور اصولیبازگو شده  برهان

را می توان به سادگی رد کرد؟ آیا آن طور که بعضی ادعا کرده اند، در بحث برهان پایه بیان شده اند. آیا 

اهمیتی ندارد؟ ( نه و نه.) آیا نباید هر دفاع مجدانه اي از  برهاناین واقعاً و مسئولیت اخالقی  ادآز اراده ي

و  آزاد طبیعت اراده يمسـلمو مسئولیت اخالقی، قبل از این که کوشش کند تـا برداشـتهاي  آزاد اراده ي

را اذعان کند؟ اگـر عمـق موثق است برهان پایه مسئولیت اخالقی خودش را ارائه دهد اعتباري که در آن 

مسـئول اخالقـی بـه  مطلقـاًنگرانی در باره ي این است که آیا ما می توانیم در واقـع  آزاد گفتمان اراده ي

عمق بحـث مربـوط نمـی شـود؟ ( بلـه و همان به  برهانطریقی باشیم که معموالً فرض می گیریم، آیا این 

  بله). 

کـه مـی  ساخته ایمخودمان را  بطریقی که متصور شویمی به شکل یمما همانیم که هستیم، و نمی توان    

تصور کرد که هـر مجـازات و پاداشـی عمیقـاً مناسـب مـا بـوده یـا  آزادطوري توان ما را در رفتارهایمان 

مـا هسـتند، در  "در خـور"عادالنه است. ممکن است که بنظر آید که پاداش ها و مجازاتها عمیقاً یـا ذاتـاً 
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خارج چه قانونی و یا  یو پاداش کیفريسانی تعداد زیادي از سازمانهاي گوناگون عمل هم در اجتماعات ان

 سـنت کـه بـرايجدي بگیرد را  . اما اگر کسی برداشتی از عدالتنیستنداز قانون، بنظر قابل کنار گذاشتن 

د اي وجـود دار بنیـادياین است که مفهوم برهان پایه ، عواقب رندهاي ذکاوتی و فرهنگی ما مرکزیت دا

که در آن هیچ مجازات یا پاداشی هرگز عادالنه نیست. درست مانند این است که کسی را به خاطر رنگ 

هـیم. نتیجـه ) مجازات کرده یا پاداش دششکل طبیعی صورت(رنگ موي طبیعیش) یا شکل صورتش ( مو

  .ل اجتناب هم هستقابغیر ، اما بنظر غیرقابل تحمل است

  به این طریق وارد کرده است: 1838سپتامبر  6ی در داروین این نکته را در یاداشت  

  

. شـخص بایـد مـرد .آشـکار مـی شـود.. آزاد در باره ي اراده ي کلی وهم

نمـی تـوانیم مـانع تنفـر از شـیئ بیمـار  –را قضاوت کند ] رنجوري [تبه کار

با این وجود مناسـب تـر  –کریهی شویم، پس ما شرارت را قضاوت می کنیم 

داشته باشیم تا متنفر و بیزار شویم. با آنها. با ایـن وجـود  خواهد بود تا ترحم

. .بجاست که جنایتکاران را مجازات کنیم؛ اما فقط براي بازداشتن دیگـران..

این برداشت باید به شخص فروتنی عمیقی یاد بدهد، شخص مسـتحق هـیچ 

ئی و اعتباري براي هیچ چیزي نیست. ( با این حال شخص آن را بعلت زیبـا

ایـن  –باید هم که دیگران را سرزنش کرد. وشش پذیرا می شود)، نخوي خ

نظریه هیچ زیانی نمی رساند، چون که در واقع نمی توان هیچ کس را کامالً 

به حقیقت آن متقاعد کرد. بجز کسی که بسیار تعلـیم داده شـده اسـت، و او 

خواهد دانست که خوشحالیش در رفتار خوب و کامل بودن است، و لـذا بـا 

براي زیان  [,]انستن این که هر کاري که می کند مستقل از خودش است د

  . 6رساندن اغوا نمی شود
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   برهان پایهپاسخ به  -4  

  

را بایـد رد کـرد و البتـه مـی تـوان آن را رد برهان پایـه ) در بازگوئی 2که گام (  بودم من پیشنهاد کرده

را بطرق مختلفی می توان تعبیر کـرد. مـن  "مسئول اخالقیواقعاً "و  "واقعاً مسئول"کرد، چون که عبارت 

  سه پاسخ را طرح ریزي می کنم.

       )I اولین پاسخ توافق گرایانه است. توافق گرایان می گویند که حتی اگر جبر واقعیت داشته باشد (

فت که تا و مسئول اخالقی باشد. آنها ادعا می کنند که به درستی می توان گ آزاد یشخص می تواند عامل

وقتی که شخص در کنترول رفتارهایش بطریقی است که ما فردي معمولی را در شرائط معمـولی در نظـر 

بـا  نبایـد شـخص مـثالًمی گیریم، شخص در حقیقت مسئول هر رفتاري است کـه از او سـر مـی زنـد: امـا 

جـام بدهـد [ماننـد شده باشد تا فعلی کـه از او سـرزده اسـت را انموعه ي خاصی از اضطرار ها مجبور مج

 ،(obsessional neurosis ))، نژندي هاي وسواسی kleptomaniaانگیزه هاي جنون دزدي ( 

 )می شوند، دستورات بعد از هیپنوز، تهدیدات، موارد قوه ي قهریه  ادراك(alien )که بیگانه گرایشات 

force majeure) کـه شـخص بایـد در واقـع  امر. توافق گرایان هیچ الزامی براي این ]و امثال این ها

کـاذب برهـان پایـه ) 2را تحمیل نمی کنند، لذا بنظر آنها گام (  داراستباشد که  حالتیمسئول چگونگی 

شده باشند که همه  معینکه شخص دارد کامالً با عواملی نها فکر می کنند که حتی اگر حالتی . آمی شود

را رد مـی کننـد. برهان پایه تام دارد. آنها به راحتی خارج از کنترول او باشند، او از نظر اخالقی مسئولیت 

رد شده غیر ممکن است، و نتیجه می گیرند کـه ایـن برهان پایه آنها می دانند که نوعی از مسئولیت که با 

نوع مسئولیت نمی تواند همان مسئولیتی باشد که در زندگی انسان ها واقعاً زیر سؤال برده می شود، چـون 

با مسئولیت اخالقی هستیم. بنظر آنها هـیچ نظریـه اي  عامالن) ما در واقع بطور اصولی ندمی گویکه ( آنها 

  که غیر از این را ثابت کند، اصالً نمی تواند درست باشد.

 )II ي و مسـئولیت آزاد گرایـان بـاور دارنـد کـه تناقضي گرایان است. آزاد در ارتباط با) دومین پاسخ

 عامالنهستند، که باور دارند که ما  یانیي گراآزاد گرایان تناقضضی از اخالقی با جبر تناقض دارد، و بع

کـه مـا مـی  پذیرفتـه اسـت، رابـرت کـین، مثالًو مسئول اخالقی هستیم، و بنابراین جبر کاذب است.  آزاد

  توانیم از قصدي که قبالً شکل گرفته مسئوالنه رفتار کنیم، اما دلیل می آورد که در این مورد قصد باید
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 "شکل دهنـده –خود " بنا به خاصیت سایر گزینش هاي "تعلق به مام" آزاد راده يا 

ی تبدیل انو ما با آنها خود را به کسي گذشته یا رفتارهاي دیگري که مجبور نشده بودیم 

ي در موقعیتهـا جبـريغیر شکل دهنده ي  –این رفتارهاي خود  ...کرده ایم که هستیم

رقابتی گیر افتاده ایـم کـه چـه  هاي ما بین دیدگاه که پیش می آینداز زندگی مشکلی 

   .(Kane 2000, 318-19 )بکنیم یا چه بشویم. 

  

 استکرده، و ضروري  درگیر الگویانه بطور را اخالقی –خالف امیالآنها نزاع بین وظیفه ي اخالقی و  

جبـري "ایـن کـار  کنند، براي این که بنظر کِین درگیر) را هم indeterminism( گرائی  عدم تعینکه 

او  .(Kane 2000, 318 - 19 ) ."پـرده پوشـی مـی کنـد بودن کامـل توسـط تـأثیرات گذشـته را

. واقعاً خودمان را .، و کاربردي.محتاطانهکشمکشهاي اخالقی، " ي از قبیلدر موارد پیشنهاد می کند که ما

بـه ایـن  "خود سـاختن "این و بعالوه  "طوري می سازیم که در نهایت مسئول بازده وجودمان می شویم، 

گذشته که در برابرشـان مسـئولیت غـائی داشـتیم و در شـکل  يما در نتیجه ي گزینش ها"معنی است که 

دادن انگیزه ها و شخصیت کنونیمان دخالت داشته اند در نهایـت مـی تـوانیم مسـئول همـین انگیـزه هـا و 

 . (Kane 1989, 252(  "شخصیت کنونیمان باشیم

الش مـی کشـد و ) را به چ3را قبول کرده، و در عوض گام ( برهان پایه ) 2از این گام ( کِین بعد     

تا مسئول غائی براي خودمان باشیم، تا بتوانیم مسئول براي  "خودمان را بسازیم، "باید قبول می کند که ما 

ست. امـا اعتـراض ا گرائیعدم تعین  د، او فکر می کند که این محتاجهر آن چه باشیم که از ما سر می زن

واند به مسـئولیت می ت گرائیعدم تعین . چگونه ي گرائی در این جا نیز وارد می شودآزاد کلی قدیمی به

به این که من بـراي افعـالم یـا  اتفاقییا تا حدي  عدم تعینیرویدادهاي چگونه وقوع  اخالقی کمک کند؟

شش هاي اراده ي من بطریقی مثبت براي شخصیتم مسئولیت اخالقی نهائی دارم کمک می کند؟ اگر کو

هسـتند، چـرا مـن منحصـراً  بـی علـتتا حدي اساساً شخصیت مرا شکل می دهند، و در این راه طبیعتشان 

  خوش شانس نباشم؟ 

باشـد. فـرض  آزاد ي گرائـی اراده يآزاد براي هر توجیـه شدیديبنظر می رسد که این اعتراض کلی  

ظه اي کنار بگذاریم، و این را مسلم بگیریم که برداشت قابـل احتـرام را براي لحبرهان پایه بگیرید، که ما 

خالقی رفتارهایشان ادیگري هست یا باید باشد که بر اساس آن انسان ها یا می توانند بطور حقیقی مسئول 

باشند، یا باید باشند. سپس اگر ما بپرسیم که این چه نـوع مسـئولیت اخالقـی خواهـد بـود، توافـق گـرا یـا 

بطور بی خطري جواب بدهیم از نوع توافق گرا. به این دلیل که می توانیم گرا، من فکر می کنم ما  تناقض
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است که در کوشش براي دفاع از مسئولیت اخالقی، با فرض بـر ایـن کـه جبـر غلـط اسـت، آشکارآنقدر 

  هرگز نمی توان چیزي بدست آورد. 

       (III) توان مسئول غائی خصیصه ها، شخصیت، یـا  که شخص را نمی امر سومین پاسخ با قبول این

ه باشد، قبول می کند که چه جبر حقیقت داشته باشد چه نداشت گیزه ایش دانست شروع می شود.ساختار ان

این پاسخ به تصویر خاصی از  را به چالش می کشاند.برهان پایه ) 2مستقیماً گام (  همین خواهد بود. سپس

بیاورد که علیرغم این حقیقت که شـحص را نمـی تـوان غایتـاً بـراي نفس (خود) متوسل می شود تا دلیل 

خصیصه هایش، یا شخصیتش یا ساختار انگیزه اي اش مسئول دانست اما او می تواند حقیقتاً آزاد بوده و از 

   نظر اخالقی مسئولیت داشته باشد.

مسـئول اخالقـی  است و در حقیقـت آزاد . شخصیش گذاشت  به نماپاسخ را به این طریق می توان     

چون که، مستقل از خصیصه ها، شخصیت یا ساختار انگیزه ایش ( بطور اختصاري خشا ) در مفهومی کلی 

ناشـی از گـزینش مشـکلی  ادراکیاست که دچار  وضعیاست. فرض بگیرید که شخص در  آزاد نفسش

اط با اخالقیات، یکی را شده است که بین الف، انجام وظیفه اش، و یا ب، دنبال کردن انگیزه هاي بی ارتب

و  گرایشـات با در نظر گرفتن خشا ي فرد، هر کسی به نحو خاصی واکنش نشان مـی دهـد.  انتخاب کند.

پرورش یافته و فعل و انفعال کرده و استدالالتی را شکل می دهنـد کـه هـم طرفـدار  فردي باورهاي یک

ه الف یا به ب تمایل پیدا کند. تا این باعث می شود که او یا ب يدیگر فرديالف است و هم ب، و خشاي 

جا مشکل همان است که همیشه بوده: هر کاري که شخص انجام مـی دهـد، همـان کـار را بعلـت حـالتی 

انجام خواهد داد که خشاي شخص داراست، و از آن جا که شخص در نهایت نمی تواند مسـئول وضـعی 

  ري باشد که از او سر می زند.باشد که خشایش هست، شخص نمی تواند در غایت مسئول رفتا

به اندرون نفس یک نفر بروید. این طور تخیل شده که نفس مستقل از خشاي شخص اسـت. نفـس،      

آنها تصمیم گیري می کند، اما نفس یـک لواي یعنی شخص، رستگاري خشاي فرد را در نظر گرفته و در 

که شخص بعـد از همـه ي ایـن هـا نیروي اراده اي را که مستقل از خشاي شخص است طوري می آمیزد 

بعنوان مسئول غائی اخالقی براي خشاي خودش محسوب می شود. مقصود این اشکال گیـري ایـن اسـت 

بـه  بـراي مثـال( بـراي گسـترش ایـن ایـن ایـده  غلـط اسـتبرهـان پایـه ) 2که بعلت وجود نفـس گـام ( 

Campbell 1957 .(مراجعه کنید  

عنی خود) بر اساس رستگاري خشاي شخص تصمیم گیـري است. نفس ( یآشکارمشکل این تصویر     

می کند. اما هر تصمیمی که نفس می گیرد، بر اساس حالتی تصمیم می گیرد که دارد ( یا به علت خطـور 
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یعنی نفس نمی تواند مسـئول باشـد، و  -در پردازش تصمیم گیري که براي آنها شخص  عدم تعینعوامل 

رد که در مسئولیت اخالقی نهائی آن شرکت کننـد). ایـن امـر مـا را بـه یا با هیچ احتمالی نمی توان فکر ک

اخالقی بـودن، نفـس بایـد مسـئول وضـعی  ه شروع کردیم. براي منشاء مسئولهمان جائی برمی گرداند ک

آورده ایم، این امر غیر ممکن است. بنابر این در حالی که برهان پایه در  که  دالئلی  باشد که هست. اما به

نفس و خشا الیه ي دیگري به توصیف پردازش تصمیم گیري انسان می افزایند، نمـی تواننـد ایـن داستان 

 کـه باشند تا این که به علت حـالتی سببیم -حقیقت را عوض کنند که انسانها قادر نیستند بطور غائی خود

  دارند، و بنابراین براي چگونگی تصمیم گیریشان، مسئول غائی اخالقی باشند. 

 حقیقتـاً همه ي این مشکالت، اکثرمان ( تقریباً همه ي ماها) به این باور ادامه می دهیم که ما علیرغم    

، تعداد زیادي از ما، احساس می کنیم مثالًمسئولیت دار اخالقی هستیم.  عامالندر قویترین مفهوم ممکن، 

گام انتخاب کفایت می کند تا در هن آشکاربراي اندیشیدن آگاهانه ي کامالً  -به تنهائی  –مان  توانائی که

ما را مسئول بسازد. در این برداشت تنها چیزي که براي مسئول بودن غائی یا حقیقی الزم است ایـن اسـت 

اسـت  فاعلی که با انتخاب کردنی مواجه شدهکه شخص در لحظه ي انجام فعل از خودش بعنوان 

بطریقـی ایـن هشـیارانه آگانه  –الع خود . ایده این است که چنین اطآگانه با خبر باشد –کامالً خود 

حقیقت را که شخص نه می تواند و نه مسئول نهائی هر جنبه از طبیعـت ذهنـی اش اسـت را بـی ربـط مـی 

کـردن مـی توانـد مسـئولیت  انتخـابآگاهی در موقعیـت هـاي  –واقعیت محض حضور خود  یعنی کند:

، شاید غیرقابل انکار باشد که شخص به این ادعااز  اخالقی حقیقی را اعطا کند. در آخرین تجزیه و تحلیل

نوعی که هست توسط عواملی ساخته شده که او به هیچ طریقی نمی تواند مسئول غائی آنها باشـد، امـا از 

این نظر، تهدیدي که این واقعیت به ادعاي فرد براي داشتن مسئولیت اخالقـی واقعـی اقامـه مـی کنـد، بـه 

  آگانه از موقعیتش خنثی می شود.  -توسط با خبربودن خود  راحتی

اشـتباه بـودن آن را برهـان پایـه بشدت طبیعی است؛ اما بنظر می رسد کـه  بصیرتاین یک حدس و     

 –بطور هشیارانه اي خود  هنگامی که اندیشه و استدالل می کنیم گرچه که مانشان می دهد. براي این که 

اتفـاق مـی افتنـد کـه نتیجـه ي د ذهنمـان آنطـوري ، هـر فعـل و عملکـرآگاهانه از خودمان با خبر هسـتیم

که ما براي آنها به هیچ طریقی مسئول غائی نیستیم. و با این حال این اعتقـاد راسـخ کـه  ویژگیهائی هستند

توانمندي باشـد بشـدت  آزاد کافی براي اراده ي بنیاديآگانه از موقیت فرد می تواند  –خود  هشیار بودن

جریان پیدا می کند، و در کردارهاي روزانه ي زنـدگی، حتـی برهان پایه تر از قوي است. این اعتقاد عمیق

بدون دست خوردگی بـاقی مـی مانـد. احتمـاالً مـا نبایـد غیـر از ایـن هـم برهان پایه بعد از پذیرفتن اعتبار 

  . 7آرزوئی داشته باشیم
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  یادداشت ها  

  

همـان جنبـه هـا ي بـا اهمیـت بر  راحتیه شخص ب از نظر ذهنیآیا کافی نخواهد بود اگر  .1

؟ بله، اگر شخص خود را در آن می یابد، بدون آن که چیزي را تغییر دهد، صحه بگذارد وضعی که

آنها می توانست وضعی کـه خـود را در آن مـی لواي که در بود  اصولی داشتن بطور غائی مسئول

  یابد، صحه بگذارد. اما چگونه چنین چیزي ممکن است؟ 

 ;MacKay, 1960; Strawson 2010, 246 -50 انس ها مراجعه کنیـدبه این رفر مثالً .2

، یا آوردار آن را خواهم سی ارائه می دهم تاریخ اولین انتشهر وقت که من رفران 281-86 ,1986

گاهگاهی تاریخ نوشتنش را، در حالی که رفرانس صفحه ها مربوط به ویرایشی است که در فهرست 

  رفرانس ها وجود دارد.

شخصیت هر کس مسـئولیت "وقتی می نویسد که  (Nussbaum )می کنم، ناسبام من فکر  .3

  .Nussbaum ) 2004موضوعی کمتر مهیجی درذهن دارد (  "خودش است، و نه هیچ کس دیگر

براي بحثهائی در باره ي طرق گوناگونی که ما بطور طبیعی بوسیله ي آنهـا در افکارمـان در  .4

قی توافق گرا هستیم، و احساس نمی کنیم که یا با جبر یـا بـا و مسئولیت اخال آزاد باره ي اراده ي

 Strawson Natural 1986,  § 4,6ی تهدیـد مـی شـویم، بـه کتـاب معین –ناتوانیمان براي خود 

compatibilism  مراجعه کنید. کالرك( Clark) و فیشر  )Fisher(  در بین آنها که موضع مـرا در

ی کرده اند، از همه مهمتر هستند، اینها فقط بر خط فکـري اي تا حدي بد معرف آزاد مورد اراده ي

 ) Fisherبه این رفرانس هـا مراجعـه کنیـد: (  مثالًتمرکز کرده اند که در این نوشته آمده است، 

2006) , Clark ( 2005  

، جـی. 2010در آکادمی بریتانیـا در جـوالي  آزاد در جریان سمپوزیومی در باره ي اراده ي.5

به این ادعاي من اعتراض کرد که ابهام دارد. او پیشنهاد کرد کـه ایـن  )Lucas.R.J(  آر. لوکوس

، بطوري که باطل می شود. مـن سببیادعا همزمان هم یک ادعاي مفهومی است و هم یک ادعاي 

موافـق  اینبا من ، اما سببیقبول دارم که این ادعا هم یک ادهاي مفهومی است و هم یک ادعاي 

امر ادعا را باطل می کند. هر چیز دیگري که حقیقت داشته باشد، یا در جریان باشـد، نیستم که این 

با در نظر گرفتن این رابطه که می توان بدرستی گفت که رفتاري قصـد دار اسـت، بایـد بدرسـتی 

کـه در آن  وضـعیبتوانیم بگوئیم که عامل رفتاري را که از او سر زده مثل همیشه با در نظر گرفتن 

فته، و در واقع بعلت حالتی که در بعضی از جنبه هاي ذهنی داشته، آن را انجام داده است. قرار گر

صحت این ادعا کامالً با این حقیقت موافقت دارد که وقتی از شما رفتاري سر می زنـد حـالتی کـه 

شما از موقعیت است، که از نظر ذهنیت بخشی  ادراكدارید عملکردي از چیزهاي زیادي، منجمله 
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مطمئناً، حالت ذهنیتی که دارید فقط موضوع ویژگی ها، و شخصیت شما  حالتی است که دارید.از 

نیست، و این بحث حتی براي آنهائی هم که اعتبار شرح مفهوم ویژگی هـا را، وقتـی کـه بـه شـرح 

بـه  مـثالًرفتارها پرداخته می شود، زیر سؤال برده، یا رد می کنند، نیروي کامل خود را داراسـت ( 

a2000 ، 1999 Harman .؛  Norris 2002 در دنباله ي مطلـب  7؛ هم چنین یادداشت شماره ي

  مراجعه کنید).

 6. )608  ,1838 (Darwin بــراي .wicked” "  در ســطر اول دارویــن نوشــته"wreecked" 

  اشتباه ویژه ي داروین).(

؛ و براي شـک در کنیدمراجعه  P. F. Strawson )1962( به  مثالًدر مورد این نکته ي آخر، .7

رجوع کنید. جالب توجه خواهد بود که به بینیم که ادعاي  Smilansky ( 1994) باره ي آن به

چگونه در مقابل افزایش پیشرونده ي آگاهی عمـومی در بـاره ي نتـایج روانشناسـی  آزاد اراده ي

ت توسط عوامل، تجربی و اجتماعی اي مقاومت می کند، که نشان می دهند رفتارهاي ما اغلب بشد

به این  مثالًموقعیت ها، یا طوري دیگري تحت تأثیر قرار می گیرند، که ما از آنها کامالً بی خبریم. ( 

 , Nichold & Knobe, ( 2007) Nahmias , ( 2002) Wilson) 2008رفرانس ها مراجعه کنیـد: ( 

Doris )2002(.  ها  "موقعیت گرا "روش  استعالمتأثیر کلی )situationalist(  این خواهد بود که

شک افزوننده اي در تصویر روزمره ي معمولی اي پیدا خواهد شد که بر اساس آن انسانهاي بـالغ 

فاعل بعنوان ناظرانی آگاه، و در کنترول خودشان و انگیزه هایشان و عواقب رفتارهایشـان در نظـر 

ري هستند کـه از آنهـا سـر مـی گرفته می شوند که به طریقی بکلی از نظر اخالقی مسئول هر کردا

زند. موقعیت گرائی همکار طبیعی اي در نظریات فروید پیدا می کند، در حالی که طیف عواملی را 

که تصور مسئولیت روزمره ي ما را تهدید کرده یا آن را بی اساس می کننـد، گسـترش مـی دهـد. 

عروسک خیمـه "جه می شویم، موقعیت گرائی به ما می گوید که ما بمراتب بیشتر از آن چه که متو

بطریقـی  آزاد شرائط هستیم ؛ این برداشت مفهوم ما از انسانهاي معمولی بعنوان عـامالن "شب بازي

هستند را زیر سـؤال مـی  ابداعیبرگرائی یا غیرممکن بودن خود که مستقل ار هر مالحظه اي از ج

فهومی را پایه ریزي می کنـد کـه برد. همزمان ( مجدداً همراه با نظریه ي فروید) موقعیت گرائی م

در آن اطالع بیشتر از خود، فهم بهتر از آن چه موجب انگیزه ي شخص می شود، می تواند موجب 

  افزایش کنترول و مسئولیت در برابر رفتارهایمان شود. 
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  فصل سوم      

  

 جهان هايو  آگاهی واقعی توافق گرائی، ، تناقض گرائی و گرائیجبر  

  انسانیت  ،صیفیزیکی شخ

  

   

  تد هوندریچ               
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  جبر گرائی

  

) وجـود empiricist( آیا جبرگرایان زیادي وجود دارند؟ اگر فکر کنیم که تعداد زیادي تجربـه گـرا

پیدا می شـود، و در نتیجـه بایـد تعـداد قابـل مالحظـه اي جبرگـرا  احساس اطمینانیبراي امثال من دارند، 

شما بالفاصله حق دارید بپرسـید کـه وقتـی مـن از تجربـه گـرا صـحبت مـی کـنم، وجود داشته باشند. اما 

مقصودم چیست. اگر تجربه گرائی روشی باشد که شخص را محدود به قضیه هائی بکنـد کـه مسـتقیماً بـا 

 ادراکـیبه آگـاهی  شدنمقصود محدود  –می شوند، به سختی کفایت خواهد داشت  قبولحسی  ادراك

هستند که باید به تحقیق و قضاوت اضافه شوند. تعداد کمی از مـا بـه روش هـاي  است. چیزهاي زیادتري

) آلمانی یا انواع دیگر آن، بجاي تجربه گرائی انگلیسی و انـواع دیگـر rationalismفلسفه ي عقالنی ( 

جربه کردن آن، جلب شده ایم. اما اکثر ما ها باید به این ایده که امید به حقیقت یابی نه تنها به آزمایش و ت

 –اوتی معمـولی بخوانیـد وابسته است بلکه به چیزي محتاج است که می توانید آن را سه الـزام منطـق ذکـ

صـادر با کلیـت  معموالً، که کامل بودن، و اعتبارو  ثبات، معموالً از طریق تجزیه و تحلیل، و یعنی وضوح

  مراجعه کنید).  Van Fraaseen 1980( به رفرانس  می شود

در نظر گرفـت. بـه عبـارت دیگـر،  تداولع می توان آزمایش کردن و منطق مگرائی را در واق تجربه    

چیزي است که شامل ازدواج یا هم منزلی یا مالقات هاي گاهکاهی علم و فلسفه است، که در این رابطـه 

ن مفهوم شرکت می کند. اکثر ما با قبول ای متداول اصلیش بعنوان تمرکز بر منطق ذکاوتی در عرففلسفه 

ــی (  ــی منطق ــه گرائ ــی از تجرب ــه گرائ ــوع تجرب ــن ن ــتیم. ای ــالف هس ــی مخ ــه گرائ  Logicalاز تجرب

Empiricism( یا مثبت گرائـی منطقـی ، )Logical Positivism( متمـایز اسـت (Ayer 1936; 

Carnap 1967) بازتابی. شاید باید آن را تجربه گرائی  )reflective empiricism(  .خواند  

 رسـمی اي در باره ي جبر و عواقب آن، یعنی تفکر غیـرتفکر غیر رسمی  بخش از نتایج این ازیکی     

که به جلو و عقب نظري می اندازد، این است که جبرگرائی حقیقت دارد یا حـداقل محتمـل اسـت. لـذا، 

هیچ وجه تجربه  باشند. در واقع نباید بهوجود داشته تعداد زیادي جبرگرا  بازتابیباید بین ما تجربه گرایان ِ 

  باشد که جبرگرا هم نباشد. وجود داشته  بازتابیی ئگرا
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 64-22( ;Honderich 1988, 71-258) اسـتاندارد مـن از جبرگرائـیبرداشـت تـا حـدي       

باشـند،  وضـعیتتند که می توانند که بعضی از آنها آنقدر طوالنی هس ،رویدادهابه این قرار است.  2002,

بـین رویـدادها  موضوع مورد بحث هستند. رویدادهادار هستند، و در جبر فقط  خصلتیا نهادهاي  اوضاع

 هـا، وابسـتگی شرطی شده، وجـود  همبندي هايعلت و معلولی و قانونمند وجود دارد، در پائین  همبندي

 علـت و معلـولی هـم بنـدي هـاياگـر فقـط از که در اظهار نظرهاي شرطی بیان شده انـد.  هم بندي هائی

اگر یا چون که و بعد از این  ،است به گونه اي رویداد است کهیک معلول  که رویدادیک صحبت کنیم، 

که مقتضیات علت و معلولی پیش آیند، هر چیز دیگري که بطور با ثباتی با مقتضیات علت و معلولی پیش 

هسـتند  چنین مقتضیاتی که یک رده از شرائط هستند شامل چیزي –هنوز هم اتفاق می افتاد  آید، رویداد

  . (12-8 ,2002 ;70-13 ,1998 ) که ما می توانیم آن را علت معلول در نظر بگیریم.

پیچیـدگیش مـی تـوان بـه ایـن طریـق  همـه يموضوع مهم این است که اصطالح قانونمند بودن را با    

ی بـه توضیح داد. در گام اول، باید گفت که در این جا بر برداشت شایع از قانونمندي، یعنی ارجـاع ضـمن

 علـت و معلـولی قانون، تکیه ندارد. قانونمند بودن شامل هیچ ایده ي اندیشمندانه یا مقید بـه نظریـه سـازي

نیست، و بیان مـی کنـد کـه معلـوالت چیـزي بیشـتر از احتمـاالت محـض نبـوده یـا بایـد کـه در الفـاظ و 

آزادي و مسـئولیت  از جنبـه نظـراصطالحات دنیاهاي ممکن فهمیده شـوند. همـانطور کـه خـواهیم دیـد، 

است تا انکار آن ( به ایـن رفـرانس مراجعـه نزدیکتر  به حقیقت ساسیِجبرگرائی حداقل همان اولین گام ا

  ). Hoefer 2010کنید 

 صـادر قضـیهم هـیچ شـکی در بـاره ي ایـن بازتابیزندگی من طوري بوده است که تجربه گرائی         

 –ه هر حال قانونمند هسـتند، زوج هـاي قانونمنـد خـالفیا ب –همان معلوالت هستند  رویدادهانکرده که 

در  مـن هائی غیر از شرائط علتی و معلولی هستند. همان طور که از تفکر قبلی و سرسخت وابستگی  سببی

شانسی در زندگی من نیافتاده است، هیچ اتفاقی که  اتفاقمی شود، هیچ  معلومي آزاد باره ي جبرگرائی و

چ قاشقی هرگز در میز صبحانه به هوا برنخاسته است. براي من اهمیتـی نداشـته کـه قانونمند نبوده است. هی

ماقبلش برسم،  سببیرا نمی توانسته ام توجیه کرده، به یکی از سلسله مراتب کامل شرائط  رویدادهابعضی 

  اما هیچ اتفاقی نخواهد بود که محصول یکی از این سلسله مراتب نباشد. 

سطوح و اجزاء آن، بجز یـک نفـر ندیـده ام  همه يگی تفکري معمولی، در من هیچ کسی را با زند    

نـدارد، هـیچ چیـزي باعـث آن نشـده، یـا ایـن کـه  سببیمعمولی هرگز شرائط  رویدادکه بگوید که یک 

توضیح کافی براي وقوعش، چه پیدا شدنی یا نشدنی، ندارد. هیچ کس فکـر نمـی کنـد کـه یـک  رویداد

 نظر قاطع اتفاق ز دست رفتن هر عشقی سبب کافی ندارد. اگر شما ارزشی برايتصادف اتوموبیل یا حتی ا
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که در علم بسیار شایع است، قائل باشید، اگر به این که هم رائـی ممکـن  در قضاوت و باور، ارزش دادنی

یـک حقیقـت بسـیار بزرگـی خواهـد بـود.  رویدادهابودن  سببیاست مقیاس حقیقت باشد را قبول کنید، 

ی براي قیاسی استنتاجی، نوعی استنتاج که براي اکثر رشته هاي علم اساسی اسـت، بزرگتـرین فرض منطق

  فرض منطقی موجود است. 

دارنـد، ماننـد نالبته شما ممکن است مکث نکرده و بگوئید که آیا بعضی از رشته هاي علـوم وجـود     

، که بر علیه من یـا سـایر تجربـه دنبعضی تفسیرات که یا استفاده از برخی ریاضیات جهان را توجیه می کن

  صبر ندارم.دادن  خبراي پاساند. من هم  بازتابیگراهاي 

ي توجیـه برا این ریاضیات پیاده کردنکوانتومی، و  عبیر مکانیکتمدتهاي طوالنی است که به           

کـه همـه بـود ناحترامات فائقه اي  اگر به خاطربماند و  باقی یهرج و مرججهان، اجازه داده شده تا منطقاً 

مقصـودم ایـن اسـت کـه هرج و مرجی خوانده مـی شـد.  بیشتر از اینبراي فیریک و علم قائل می شوند، 

گرفتـه تـا حـال  *ی اي که در این رشته از فیزیک به ما گزارش شده، از آزمایش دو شـکافیمعینتوجیه نا

 – Hodgson ; 2002 Bishop ; 1986 Earman ; 76-71 ، 2002 ;36 2002(  حاوي تناقضات است

304 Honderich( .  

  

------------------  

در آزمایشی که فوتون ها را از بـین دو شـکاف  *مترجم: در باره ي ویژگیهاي موجی و ذره اي فوتونها

تاباندند تا به تداخل و موجی بودن آن پی ببرند و از آن به بعد سؤالی باقی مانده کـه فوتـون ذره اسـت یـا 

  موج.

  

کوانتومی فلسفه هاي بی پایه اي در بر دارد که بعضی هاي  ه این محدود نیست. مکانیکب فقطموضوع  

 )صـغیر  –از آنها عجیب و غریب هسـتند. بعـالوه در خـودش معضـلی دارد کـه مربـوط بـه جبرگرائـی 

micro-determinism)  کـالن –است که بطور باالرونده اي بـه جبرگرائـی  )determinism - 

macro(، گسترشـی  جبرگرائی صغیر اگر نیافته است.گسترش یافته یا  رون هاي مغز و قاشق ها،تا حد نو

زیر  عدم تعیینیباالرونده داشته، تا جائی که در آن مدرکی براي جبرگرائی موجود نباشد، پس در زیر آن 

در  نبـودن تعیینـی سؤال برده می شود. از طرف دیگر، اگر گسترش به باال وجود نـدارد، پـس حتـی اگـر 
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سطوح زیري وجود دارد، پس جبرگرائی در جاهائی که اهمیت دارند وجود نخواهد داشت. بعالوه، یک 

نامطمئنی واضحی در این باره وجود دارد که بعضی از تفسیرات مکانیک هـاي کوانتـومی وقتـی کـه مـی 

حبت می کنند یا نه. ص رویدادهامعلول نیستند این است که آیا اصالً در واقع در باره ي  اتفاقاتگویند که 

  .معلوالت هستند) events-non(  رویدادها -هیچ جبرگرائی هم نمی گوید که غیر

تا حدي که تئوري کوانتومی کار می کند همه ي این موضوعات مـورد تردیـد واقـع نشـده انـد. چنـین  

ه هـاي پیشکسوت آن در فیزیک داشت و از نظر مفهـومی و امثـال آن، رشـت همتوصیه ي بی توضیحی را 

دیگر نیز، مانند طب، چنین وضعی داشتند. و من در نهایت بـه شـما توصـیه مـی کـنم کـه در اجـرا کـردن 

علم فیزیک اعتبار کمتري از علوم مغزي دارند. بـا ایـن قضـاوت مـن  همه يجبرگرائی در هستی انسانها، 

 Honderich )کنم ) را چشم پوشی نمی Libet(  فلسفه ي بسیار متزلزل لیبت –همراه  –علم اعصاب 

2004b) ) که بعنوان مدرك براي و سپس بعنوان جانشین کارهـاي بـزرگ پـوپر ،Popper ) و اکلـه (

Eccles ) 1977) در باره ي نفس و ذهنش قبول شده اند .(  

احساسی و واقعیت عظیم و چند جانبه برداشت شخصـی (  گرایشاتآیا باید به شما هم گوشزد کنم که  

متأثر می کند؟ شما داشتن قضاوتها دخالت کرده، و یا حداقل قضاوتها را بعنوان حقیقت سوبژکتیویته) در 

) و احساسی ( cognitive(  معرفتی ،(perceptual) ادراکیبه بهترین وجهی می توانید آگاهی را به 

affective ت گرایشـا) تقسیم کنید، بخش یا جانب احساسی که در سطح زیرین قرار گرفته در ارتباط با

گوناگون است. که شامل قصدها، و آرزوها و امیدهاي زندگی، و، اکنون از همـه مناسـب تـر، تمایـل بـه 

تسلیم یا اطاعت کردن می شود. بعالوه، احتماالً شما موافقت می کنید، شاید هم بتوان گفـت کـه شـما بـه 

یـک حقیقـت غیرقابـل مان را متأثر می کننـد. ایـن  معرفتی خوبی می دانید که، جانب احساسی ما جوانب

بزرگ یا مؤسسات و تاریخچه ي آنهـا، و  روش هاي با در ارتباطاحساسی  حاالتاحتراز است. بعضی از 

  در آنها هستند. فی الواقع یکی از این ها علم است. اتفاق نظربا 

ه من، و فی الواقع قدر و منزلتی که من براي روشهاي علمی قائـل هسـتم، کـ احترام فائقه ي علیرغم     

شک داشته باشم کـه گرایشـهاي احساسـی  طق عرفی نیست، بنظر نمی رسد کهکمتر از عالقه ي من به من

، که بخش گرایشاتتلقی شده اند. این  معرفتی مواردمی شوند که از منظر علم منحصراً  موضوعاتیوارد 

ایجاد شده اند که  يموارد جایز شمردنخاصی از استیالي علم فوائد بزرگشان را به آنها مدیون هستند در

البتـه، خـوب نیسـت کـه تناقضـات و  .آنهاسـت.بقیـه ي ذکـر شـده و  نبوده اند، کـه همـان تنـاقض مجاز

اگـر گفتـه  ممکن است بتـوان نادیـده گرفـت کـهتجلیل کنیم.  ژرفمعماي  یک ناهماهنگی ها را بعنوان

  .چیزي نگفته باشیم مثل این است کهنیست  هم موجاست و  هم موجنور  مشود
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الهام گرفته از فیزیک به سرآمده یا  عدم تعیینیاین حدس امیدوارانه ي من است که روزگار خوش      

در راه به سرآمدن است. من، هم چنین، در این ارتباط بطور گذار، اگر نه با قصـدي محکـم، متـذکر مـی 

روز در علـم  يهاکه مـی تـوان آن را مـدهستند  با آن چیزيدر ارتباط شوم که شک گرائی هاي مشهور 

 )واقعیـت هـاي روش هـاي علمـی  در مـوردقضـاوتهاي خطیـر در ارتباط بـا )، و Kuhn 1962خواند ( 

Godfrey-Smith 2003) عـدم . آیا ما می توان این ایده را در سر پروراند کـه در آینـده بـه هستند

ن حال بـه روح گرائـی شد که ما در زما طوري نگاه خواهد ما در ارتباط با گزینش ها و تصمیمات تعیینی

) گذشته یعنی نسبت دادن روح به گیاهان، اشیاء بی جان و پدیده هاي طبیعی نگاه مـی animismهاي ( 

  کنیم. 

که پیشنهاد من در این باره که بخشی از فیزیـک، و همـه ي  می بینید مناسبیآیا حاال شما، بطور بسیار   

موضوعی گرایشی است؟ من به هیچ عنوان نمـی  علوم دیگر جبرگرائی را رد نمی کنند، خودش تا حدي

کـاري کـه مـن مـی تـوانم  مجمـلتوانم برخالف این اذعان کنم. همه ي ما انسان هستیم، نیستیم؟ در این 

  به چند موضوع دیگر توجه کنم.این است که انجام دهم 

ر واقـع، نیست که جبرگرایان چه ارضاء شخصـی مهمـی از نظریـه ي خودشـان انتظـار دارنـد. د معلوم  

ایـن طـور  طبیعتـاًهمانطور که خواهیم دید، احتمال بیشتري وجود دارد که ضرر و زیان حاصلشـان شـود. 

او، و  شخصـیتی نکـاتبعضـی از  ناشی از) که جبرگرائی آینشتاین Pagels 1983,  20-23فرض شده ( 

تقاعـد کننـده نشـده و یـا م معلـومبوده است، اما این پیشنهاد مضحک هرگز مقداري هم احساس ناامنیش 

به نظم در جهان بود؟ شاید هم در ارتبـاط بـا سیاسـت خـوب او بـود؟ حـاال، بـا زوال  "احتیاج"است. آیا 

 برداشـت مـی کـنم کـه احتمـالفروید گره خورده اسـت، مـن  خود فرویدیسم که با زوال باوربه صداقت

 ، هنوز هم خیلی بعیـد اسـت.جبرگرایانکل تشحیص  بگذریم ازآینشتاین،  قابل قبول اختالالت تشخیص

توانمندي از جبرگرائی اخیر کمکی کـرده باشـد ( کلی و ممکن است که این پیشرفت فرویدیسم به دفاع 

  ). Oerton,  2012 مثالً

از نظریاتشان بدسـت  عدم تعیینیطرفداران که اي است که هر ارضاء شخصی آشکاراز طرف دیگر     

وجـود طقی موجود است. مقداري زیـادي از ایـن نـوع انگیـزه هـا من –غیرمی آورند، مربوط به انگیزه ي 

با اخالقیات فراگیري همراه است که در ارتباط با استحقاقی است که در باره  عدم تعیینیگرایش به . دارند

که همـه  می شود همراه با انگیزه هاي شخصی اي عدم تعیینیگرایش به ي آن کمی بیشتر خواهید شنید. 

همگـانی  وفـاقحمایـت  مـورد ایـن گـرایش، که در باره ي آنها هم بیشتر خواهید شنید. ي ما دارا هستیم

کمتري دموکراسی در باره ي حقیقت شناخته می شود. با قابلیت احترام داشتن و  خاطر جمعیکه با  ،بوده
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 در همراه است که شیفتگی با آن عمائی بودنم است همراه می شود. با عبوسی -چیزي که فرض شده بی 

  هستی انسانها بسیار آشکار است. با دین همراه است. 
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  تناقض گرائی و توافق گرائی

  

دور شویم. بیائید به سمت  خاص احساسی گرایشات  ولی بیائید از موضوعات جبرگرائی، حقیقت آن، و

 عـواقبی آنهـاتفکراتمـان در بـاره ي  جبرگرائی برویم، که در زنـدگیهایمان و موضوعی به مهمی حقیقت

  خواهند داشت. 

این امر به بهترین وجهی با ارائه ي رئوس مطالبی از پاسخ هاي تاریخی به موضـوعی کـه مشـکل          

خواهد شد. از جبر گرائی چه نتیجه اي براي ما حاصـل  معلوماساسی فیلسوفان در توجیه جبرگرائی است 

فیلسوفانه ي بنیادي ین منازعه ي ي و مسئولیت ما چه حاصلی خواهد داشت؟ اآزاد می شود؟ در ارتباط با

پرچم هنگی را به اهتزاز در ) 1748/1963, 95( در باره ي جبرگرائی از حداقل زمانی شروع شد که هیوم 

به جهت آن به او اهانت کرد، و خود ) 1788/1949,  99( آورد که هنوز هم او را دنبال می کند، و کانت 

  پرچم دیگري برافراشت. 

حکـم برپـا نیایسـتاده، بـه اسـتثناء شـاید بعضـی از ایالـت هـاي خیلـی مکانت امروزه هنگ دنباله روي   

دورافتاده و ارتجاعی امریکا و بخشهاي دورافتاده ي انگلیس و جاهائی مانند اینها. هنوز هم، این هنـگ از 

سـت هستیم. موضوع ایـن ا آزاد پیشنهادي دفاع می کند که ما در مفهوم عادي، مفهومی که اهمیت دارد،

بودنمان، و در نتیجه مسئول واقع شدنمان و اعتبار گرفتن با مسئولیت بـراي رفتارهایمـان، بـدون  آزاد که با

  یمان بطور منطقی با جبرگرائی تناقض دارد. آزاد اشاره به چشم انداز بهشت،

اسـت  همانطور که از همه ي ما انتظار می رود که بدانیم و مجبور هم هستیم که بدانیم ایـن موضـوع    

بی مسبب است، اما  است که مدیون گزینش یا تصمیمی که فعلی است فعل آزاد و مسئوالنه که

 – اسـت بختانـه آزاد عمـل در اولین و روشـنترین مفهـومدر کنترول رفتار کننده است.  هنوز هم

 صـحبت کـردن از در کنتـرول بـودن عامـل در عمـل .دوم نه در مفهوم مـبهم، اما است – یعنی بی سبب

احساسـی ِ گرایشات  است که فاعل در معرض این عمل طوريکن است به کمی بیش از این برسد که مم

چیـزي  گفته فقط اگـر مجبـور باشـیم اما این – قرار می گیردیا اعتبار مسئولیت دادن به او،  مسئول دانستن
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 یـم.ومی گفتـه این نیست که چیـز نـامفهمراجعه کنید). اما به معنی ا Strawson 2000بگوئیم است ( به 

  این گفته معنی و مفهومی خواهد داشت.  بلکه،

ي اي دفـاع مـی کنـد کـه بـه آزاد از ایـن هنـگ براي هنگ تناقض گرائی کانت. اندازه همین ا        

در  آزاد خواند، شاید چیزي کـه اکثـر اوقـات وقتـی کـه از اراده ي ابداعیبهترین وجهی می توان آن را 

  شود، معنی می دهد. ي صحبت می آزاد مقابل صرفاً

و مسـئول  آزاد است، از این پیشنهاد دفاع می کند کـه ي بیشتري هنگ دیگري که هنوز هم در رژه    

بودن به طریقی است که کامالً و بطور  آزاد بودن ما، همان طور که از همه ي ما انتظار می رود که بدانیم،

به ما گفته شده، همه ي ما می دانیم که، یا باید منطقی با جبر مطابقت داشته باشد. چون که، همان طور که 

نیسـت، بلکـه مـدیون نـوعی مسـبب  سـببیرفتاري است که نه این که مدیون هیچ م آزاد بدانیم که، رفنار

 )داخلـی اسـت، بخوانیـد آرزوهـاي پذیرفتـه شـده  یی، یعنـی مسـببنتعی –مدیون خود  آزاد است. رفتار

Honderich 1988, 394; 2002, 95)توافق گرائی است. همان اجبار یا مقید بودن. این  ، تا 

زمـان بـا دقـت تمـام  طی (Honderich, 451-87; 2002, 105-21 ) خسته سنت این دو    

ارائـه داده  اي خالقانـه دالئل هنوز هم ادامه دارد. تر و تازه شده اند، و تا حدي شرح داده شده، آراسته، و

. من به همه ي آنها احتـرام هستند )1983van Inwagenی ( تناقض گرائ جهتبیشتر در که شده اند، 

 ) ایـده ي قصـدي بـودن شـفاف کـردنتوجـه فیلسـوفان زیـادي بـه  ذارم، اما احترام بیشتري برايمی گ

voluntariness)  دشـواريقائل هستم. ایده ي اخیر حداقل کمکی به حقیقت می کند، حرفی که به 

ابهامی نسـبی اسـت، محتـوائی بشـدت  . حداقل این تحملشان زدمی توان در باره ي تحمل کردن مخالفان

تصـمیمات و گـزینش هـا معلـول نیسـتند،  یعنی که -اعمالبودن  ابداعیکلی و بنابراین ضعیف از ایده ي 

که در کنترول  ژست گرفتشرح داد، اما هنوز هم می توان این طور  واضحنمی توان آنها را از این طریق 

  ، یعنی علت خود بودن است.مسببی –. بدترین این افسانه ها خود هستند عامل ولکنتر یا چیزي شبیه به

نمـی تواننـد  یـک دلیـلبـه  در منشـاء عمـلي آزاد گفته هاي تناقض گرایان، در ادعایشان در مورد    

آن چه کـه که جبرگرائی حقیقت دارد یا محتمل است.  آن دلیل این استحقیقت داشته یا محتمل باشند، 

(  يآزاد ایـده از یـکده ي مشترك بین تناقض گرایان و توافـق گرایـان در دسـت داریـم، بجـز از ای ما

freedom( –  موافق نیستند که چیست؟  هنگایده اي که در باره ي آن هر دو  

بـه هـیچ وجـه را ي داریـم، آزاد که ما فقط یک برداشت از ن نمی توانم این پیشنهاد مشتركخود م    

گرایان می گویند کـه تنهـا  ارزش توجه و گوش کردن دارد. تناقض حال این ایدهم، اما به هر جدي بگیر
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و مسـئولیت بـر اسـاس آن  ابداعیهمان ایده ي  عرفیش ساسیي و مسئولیت در مفهوم اآزاد ما ازایده ي 

ي و مسئولیت باید در ارتباط با قصدي بودن باشد. امـا آزاد است. توافق گرایان می گویند که تنها ایده ي

و توافق گرایائی وجود داشته باشند که به جایگـاهی امـن تـري خزیـده باشـند، و  حاال تناقض گرایاناگر 

کـه ایـن برداشـت  دي و مسئولیت تنها چیزي است که اهمیت دارد، یا بگوینـآزاد بگویند که ایده شان از

  نخواهند بود. ترجیح داده می شود، با این ادعاها در امان  تر توسط گروهی از متفکران برجسته

-semi) توافـق گرایـان –من براحتی نمی توانم از سومین درگیري هم بگذرم، با ایده ي نیمـه         

compatibilism)ایده اي اصیل اما به عقیده ي من ساختگی و مصنوعی. به باور این ها تنها ایـده ي ، 

بـودن و دیگـري  ابـداعیبـه  وابسـتهکه یکـی ما طوري هستند  و تنها گرایش و روش مسئولیتی ما يآزاد

. بنظر من چنین کلی گرائی اي با مانع بزرگی روبرو (Fischer 2002 ) هستندبه قصدي بودن وابسته 

  می شود.

است که هر گـرایش آشکارمناقشات بین این دو هنگ،  همه ينظریه پردازي ها، و  همه يقبل از       

ي است، جداشدنی نیست. آزاد ري که مربوط بهو روشی که در ارتباط با مسئولیت است از برداشت و باو

جـزء  –ي است آزاد عوهر گرایش و روشی به سادگی محتوائی دارد که یکی از دو جزء اصلی آن موض

 ;Honderich 1988, 379 ) دیگر در ارتباط با ایـن اسـت کـه آیـا رفتـار صـحیح اسـت یـا غلـط

آن طور  ،راي من قابل تصور نیست که. و براي این که به موضوع اصلی برگردیم، ب(91-104 ,2002

بنیادي از و  ساسیي، و یک گرایش و روش اآزاد از بنیاديو  ساسیشده، ما فقط یک ایده ي ا فرضکه 

من تصور می کنم که . شته باشدکه دومی اولی را در ذاتش یا بخشی از خودش همراه ندا مسئولیت داریم،

ي داریـم کـه بـا دو نـوع آزاد که ما دو ایـده ازمی کند  توافق گرائی، به درون این حقیقت سقوط –نیمه 

       ). Honderich 2002, 120(  دنتمایل و روش هاي مسئولیت همراه می شو

برگردیم به تناقض گرائی و توافق گرائی، تناقض گرائی به دو دلیـل غلـط اسـت، یکـی بعلـت وجـود   

لیت ؛ و توافق گرائی هم بـه دلیـل پیشـنهاد ي و مسئوآزاد جبرگرائی، و دیگري پیشنهاد ایده ي واحدي از

ي غلط است. تا آنجا که من می دانم، تناقض گرایان و توافـق گرایـان اخیـر آزاد ایده ي واحد دیگري از

تصمیمی براي بحث در باره ي این موضوع نگرفته اند، تا چه برسد به این که موفـق شـوند  آشکاريبطور 

براي ي و مسئولیتی دیگري هم نیستیم که آنها به آن تمایل ندارند. ادآز که ثابت کنند که ما داراي ایده ي

  حداقل به دو دلیل بزرگ، کار سنگینی در دست خواهند داشت.این کار، 
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خود من نه حاال و نه هرگز عضو هیچ حزبی نبوده ام که دیگر وجود نداشته باشد، یا که متعلـق بـه       

 )) آکسـفورد در ارتبـاط بـا جـی. ال. آسـتین باشـد ordinary languageمتـداول (  –فلسفه ي گفتار

Warnock 1989)فرهنگ لغات . اما در باره ي ارجاع به بهترین مخازن مفاهیم و برداشتهایمان، یعنی 

که خبر دارم، به هیچ عنوان تردیدي به خـود راه نمـی دهـم. یعنـی  فرهنگ لغاتیو بخصوص کوتاه ترین 

The New Oxford Dictionary of Englishــه ــت نام ــن لغ ــدماتی و آزاد . ای ــوم مق ي را در مفه

یا حق رفتار کردن، صحبت کردن، یا فکر کردن همـان طـور  توانائی "  عمیقش این طور تعریف می کند

 آزاد –. بعد از این تعریف دو زیرمفهوم نیز اضافه می کند "که شخص بدون مانع یا خودداري می خواهد

 آزاد و "ی منتسب به اراده، کیفیت مستقل بودن از سرنوشت یا الزامینتعی –د خو توانائی داشتن") iبودن ( 

  ) مفعول نبودن به انواع گوناگون اجبار، تحمیل، و تسلط.iiبودن یعنی ( 

ي، تناقض گرائی و توافق گرائـی آزاد در مقابله با همین دو مدرك از ایده ي دوگانه ي ما ازفقط       

) وین Logical Posivistگراي منطقی ( مسلم  ،ی دهند. موریتز شلیکهر دو مفهوم خود را از دست م

 143،1956-44تـرین افتضـاح فلسـفه اسـت ( توافق گرائی بزرگ بعنوان ضدگفته است که تناقض گرائی 

Moritz Schlick,  یک مفهوم از آزادي و مسـئولیت  فرض را کهاین  بیانه ي خودش). او باید به این

گرایان منطقی مسلم لغت نویسان و  در باره ي. اما شما ممکن است بیشتر از من ردوجود دارد اضافه می ک

را در نظـر  بازتـابیبعضـی از موضـوعات تجربـه گرائـی یعنـی ، لذا، مدارك دیگـراحتیاط به خرج دهید. 

  که مطمئناً تنها موارد نیستند در نظر بگیرید. را  . دو مثال یا دو مورد بزرگبگیرید

باره ي حقوق بشر، و انکار آن بسیار می شنویم. این حقوق حـق هـائی بـراي بسـیاري  ما به حق در      

 چیزهاست، از غذاي کافی که زنـدگی را حفـظ کنـد تـا آمـوزش و پـرورش و بسـیاري چیزهـاي دیگـر.

بـودن  موجهي اي که داللت ضمنی بر آزاد ي داشت،آزاد است که براي داشتن چنین حقوقی بایدآشکار

معـادل  خشید که چنین حقیقت ساده اي را شاخ و بـرگ نمـی دهـم. مطالبـه ي چنـین حقـی. مرا به بدارد

  ي اي؟آزاد ي اي؟ چه نوعآزاد ي است. چهآزاد مطالبه ي

. دیوانـه بـازي اسـت اگـر اسـت ابـداعیدر این مورد از حقوق بشر دیوانه بازي است اگر بگـوئیم       

از اسـتیالي سـرزمین بومیشـان هسـتند طالـب  ي از گرسـنگی و قحطـی، یـاآزاد بگوئیم مردمی که طالـب

، یـا بطـور مرمـوزي در کنتـرول دهند مبدعرا  اعمالیتغییري در طبیعت انسانیشان هستند تا این که بتوانند 

) یـا Kentucky(  3سببشـان در آینـد. آنهـا تحـت تـأثیر الهیـون قـرون وسـطی یـا کنتـاکیمرفتارهاي بی 

                                                 
مترجم: ایالت کنتاکی در امریکا و ناحیھ ی دورست در بریتانیا مثالھائی از مناطقی محافظھ کار ھستند کھ دارای انستیتوھای فرھنگی  3

کشورند ی ھیاز بق یکمتر . 
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ی خواهند تغییر در چیزهائیسـت کـه در خـارج از وجودشـان ) نیستند. آن چه که مDorsetدورست* ( 

ي اي اسـت آزاد قرار دارند، نه در طبیعتشان بعنوان تصمیم گیرنده. بطور واضحی آن چه که می خواهند،

ودن یـا که با نبود غذا، و یا بخصوص توسط دیگران یا یک سیستم اقتصادي یا اجتماعی، بـراي گرسـنه بـ

  نادان بودن وادار نشوند. 

اکنون به مورد دیگري در ارتباط با زندگی هاي شخصی و گاهی محرمانه ي خودمان بپردازیم. عـالوه  

حقیقتی کـه، و نهان حقیقت چند جانبه ي دیگري به گوش همه ي ما می رسد.  آشکاربر این، مرتباً بطور 

م یـا هـر چیـزي طه ها یا مجـازات یـا درآمـد یـا احتـراضاب چیزي است که مردم درشامل  می توان گفت،

، و شـخص ارائه دهمدر کنتاکی یا دورست  بعنوان سخنرانیرا  مقالهاگر من این هستند.  مستحق دیگري

، ذکاوت مرا زیر سـؤال ببـرد، بعیـد اسـت کـه بطور مؤثري اهانت کند در جمع به منواقعاً باهوشی بتواند 

دچـار احسـاس انگیـزه ي بـدهم. مـن جوابش را بوده  اراديتوهینش  که و احساس این فکربتوانم فقط با 

انه اي خواهم شد که پیش فرض می گیرد که وضع او طی زندگی و در زمان تـوهین کـردنش تالفی جوی

کار دیگري انجـام دهـد نـه در . او می توانست که او می توانست کار دیگري انجام دهد ،طوري بوده اند

 یـا ابداعیآن چه توان که او می توانست با  ومیمفهکه توهینش اجباري و مقید نبوده، بلکه دراین مفهوم 

  ، رفتار کند. ش اجازه می دادندآزاد اراده ي

، یا در روش توافـق ثابت قدماگر ما نتوانیم فقط با همین دلیل دوم به جبرگرائی در روش تناقض گرایان 

را بدهیم؟ ظـاهراً  یجبرگرائ، از طریق اشتباه مشترکشان جواب بدهیم، چگونه می توانیم ثابت قدمگرایان 

دیگر بـا اسـتفاده از آشـکارو مسئولیت متصل به آن را کنار بگذاریم. جـواب هـاي  ابداعیما باید ایده ي 

که ما براي زندگی کردن فقط نیاز به ایده ي قصـدي  قبول کنیمدیگري که  گزینه چه؟ تنها قصدي بودن

  بودن و مسئولیت متصل به آن داریم، چه؟ 

چیزي باشد کـه ناامیـدي خوانـده مـی شـود و نـه نه ر هستم که بخشی از جواب باید من به این باو      

 ,Honderich, 1988, 488-540; 2002,خوانـده مـی شـود (  سرسختی، بلکه چیزي که تأئید

فکر کنید که همان مرد یا زنی بـاقی مـی مانیـد  شما هم چنین می توانید به تضمین دوباره اي. (122-32

. اما چیزهاي زیادي هست که باید گفته شود، در بـاره (Honderich 2002, 142-47 )که هستید 

ي آنها فکر شود، و بر ر وي آنها کار شود. پیشـنهاد پیشـروترین فیلسـوف تنـاقض گـراي تیزنظـري ماننـد 

که نه تنها تناقض گرایـان بلکـه دارد براي شرح ا خوبی) را در نظر بگیرید. او پیشنهاد 1998رابرت کین ( 
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بـه مـا مـی دهـد. ایـن  منشـاء بـودنو بخصـوص  م خواهان چیز کلی اي هستیم که تناقض گرائیما ه بقیه

  است. داشتن که قبالً ذکر شد، فرق دارد. پیشنهاد مقام  ي تناقض گرائیها پیشنهاد با انگیزه

ر حـال از ، یا بـه هـخوانده شودطبیعت  معمول بودما مقامی از انسان را خواهانیم که ما را از آن چه که  

یا بقیه ي  فیزیکی عینی دنیايما را جدا و یا حتی برتر از  در بعضی مفهوماتبقیه ي طبیعت، جدا کند، 

ل احتـرام . یا، براي بیان احتیاجی برتر و قابـهدآن را انجام می دبودن  ابداعی چیزي که دهد، آن دنیا قرار

یـا حـداقل  ،ما داراي چنین مقامی هسـتیمئیم که که بتوانیم حقیقتاً بگو یمدلیلی هست تر، ما خواهان توضیح

داریـم کـه  زنـدگی هایمـان. مـا برداشـتی واقعـی از هسـتیماین که ما به گونه اي از بقیه ي دنیا متفاوت 

  جبرگرائی و قصد دار بودن آن را اقناع نمی کند. 
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  آگاهی حقیقی و دنیاهاي سوبژکتیو فیزیکی  

  

و مسـئولیت هرکـز از  آزاد رد ایـن اسـت کـه موضـوع اراده يچیزي که می توان به سـرعت اضـافه کـ

ي و مسئولیت در ارتبـاط آزاد موضوع آگاهی جدا نبوده است. موضوع تنها این نیست که هرگز سؤالی از

ویـژه بـه که آگاهی به هر نوع حیـوانی، و بـه با آن چه که ناآگاه ماست پیش نمی آید. موضوع این است 

، تمایز دادن بین جانداران و بی جانان مـی دهـد، تمـایزي مثالًتفاوت از و برتر از، نوع ما انسانها، تمایزي م

  ي و مسئولیت در ما است. آزاد که جزء الینجزاي

تها برداشـ از ایـن حیـثباشـد؟ آیـا  بحثـی آیا مورد دارد که هر برداشتی از آگاهیمان در خدمت چنـین 

(  فیزیکـی نگـرياسـت کـه روشـن نـه اسـت.  هنـوز هـم ساده نیست، ولـی یکسان هستند؟ گرچه جواب

کـه فیزیکالیسـمی  بـراي مثـالدر بـاره ي آگـاهی،  (flattening)مسطح کننده واقعاً  عینی فیزیکالیسم)

 اثر بخشـیذهن قائل نیست، یا هیچ تمایز بین آگاهی در یک مفهوم متداول اولیه و بقیه ي  اثربخشی تمایز

ارائـه نمـی  اثر بخشیخواستن و بقیه ي ذهنیت قائل نیست، تمایز بین نوع آگاهی در بینائی، فکر کردن، و 

آگـاهی و (phenomenal ). این موضوع در باره ي ایده ي دوگانه ي بالك، آگاهی پدیـده ايدهد

 کـه حقیقـتایـن در نظر گرفتن با . )(Block 1997, 2007 نیز صادق است (access ) دسترسی

ند که این ها چنین نیستند نمی کقطعاً تصدیق کننده می خوانم تمام آن چه که من فیزیکالیسم هاي مسطح 

 ,Dennett 1984 )پایدار وتوانمند چنین برداشتی است  سرمشق دنت وضعیت این قدر پیچیده نیست.

1991) .  

همـان انـدازه در بـه  فیزیکالیسـم مسـطح کننـدهایا مورد دارد که هر برداشتی از آگاهی غیر از           

در آید؟ جواب کوتاه باز هم نه خواهد بود. به این دلیـل نـه اسـت کـه چنـدین  السؤ موردخدمت هدف 

دوجین از نظریه هاي موجود در باره ي آگاهی حاوي آنقدر موضـوع مـورد اعتـراض جـدي هسـتند کـه 

که ما در نظر داریم بطور محدودي مفید واقع شـوند ( بـه ایـن رفـرانس  موضوعیباعث می شود که براي 

کـه همـان  (abstract functionalism)کارکرد گرائی انتزاعی  .) 2012Carusoمراجعه کنید 
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عنـوان ، بمعرفتـی علوم با آن مانند نوع تبطمر هائی از علوم زیستیاستاندارد است، و رشته  کارکرد گرائی

 معنویـتیـا  سـنتیدوگانه گرائی  عدم صالحیت ، درقابل تصور فیزیکالیسم کارکرد گرائی یک مخالفان

 بلند پایه ي نظم نظریه يمشترك هستند. خود من به همان اندازه در باره ي * )(spiritualism(  گرائی

و  (Rosenthal 2005 ) ((Higher Order Theory of Consciousness )آگـاهی 

) supervenience(  جدي دارم. این نظریه ها شامل دکترین امر غیر مترقبـه احتیاطانواع دیگري از آن 

)(Kim 2005 جـامع، نماینده گرائـی general( representationalism )  و طبیعـت گرائـی

 هستند. (Searle 1992 ) (biological naturalism ) زیست شناسی

 

--------------  

، گرچه در جاهاي دیگر این کتـاب نیست spirit این مفهوم از *مترجم: لغت مناسبی در فارسی براي 

که تمـامی واقعیـت اطالق می شود باوري معموالً به . ت عالیه ترجمه کرده اممن آن را معنویات، یا معنویا

زندگی تی در بدن انسان اسـت کـه بـه آن سـرحیا یدر این جا معنویت به معنی اصلاما ها معنویت هستند. 

   داده و واسطه ي بین بدن و روح است. 

  

آن چـه کـه در کتـاب بـزودي منتشـر نظریه اي کامالً متفاوت از آگـاهی، یعنـی  براي پیش بینیمن با  

، و سپس با امیـد، امیـدي بـزرگ، نـوعی کـه مـی Actual Consciousnessشونده اي با عنوان *

  توانید آن را امید انسانیت بخوانید، نوشته ام را به پایان می برم. 

  

----------------------------------  

  . ه استزار آمدبه با 2014سپتامبر  14این کتاب در تاریخ مترجم: *

  

می شود این است که حقایق مختلفـی وجـود دارنـد  مرتبطکه به نظریه هاي گوناگون  خرد پردازي اي 

که می توانیم به آنها تکیه کنیم، حقایقی که به ما مقام می دهند، یا مقامی که ممکنست علیـرغم از دسـت 

است که مـا را بطـرق مختلفـه اي از  دازي ايخردپرخرسند نگه دارد. مطمئناً ما را مان ابداعی توانائی دادن

 شـامل چیـزي در بـاره يهرگز  (Freeman 2006 )  شبقیه ي طبیعت متفاوت می کند. اگر شروع
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از آگـاهی در مفهـوم معمـولی آن  مقـدماتیکافی  روشنگريي و مسئولیت نباشد، بلکه در ارتباط با آزاد

  نمی شود.  یگري دادهنظریه ي دبشود، مقامی به ما خواهد داد که با هیچ 

یـک برداشـت بـرون گرائـی* تـا حـدي  ي آگـاهی واقعـی نظریـهاجازه دهید به سـرعت بگـویم کـه  

externalism)(  گرائی** جمجمه  –یا ضد( anti-cranialism) داي اسـت کـه از نـوع پیشـنها 

 )و کالرك  ،(Noe 2009 ) نو ،(Burge 2007 ) )، بِرگPutnam(1975شده توسط پوتنام 

Clark 2009)  اسـت، در  ادراکیمتفاوت است. نوعی برون گرائی است که فقط در ارجاع به آگاهی

 امیالحقیقت و  مربوط به خیر مشمول نمایانگرهائی است کهکه نوع ا –و احساسی  معرفتی آگاهی مقابل

  است. 

-----------------------------  

ذهنی اي است که باور دارد ذهن فقـط محصـول * مترجم: برون گرائی گروهی از برداشتهاي فلسفه ي 

است که در دنیـاي حـارج  رویدادهائیآن چه که در دستگاه عصبی جریان دارد نیست، بلکه در ارتباط با 

 می افتند. 

در داخـل پـردازش هائیسـت کـه در  همـه يگرائی برداشتی است که ذهن مطلقاً محصول جمجمه ** 

  می افتند. اتفاق )مغزجمجمه (

  

ایـن اسـت  (Honderich 2013 )قـول داد یا  در باره ي این نظریه می توان گفتچیزي که  اولین

قابـل خالصـه کـردن  بـه روش خاصـیآن  اصـولی آگاهی در مفهوم متداول همه ياز  یمستدل شرحکه 

. است واقعیکه چیزي است در مطابقت با داده هاي زیادي که در دست داریـم،  ،است. این آگاهی

ع حاضر، من چیزي بیش از پیشنهاد کلی زیر را اضافه نمی کنم. ممکن است بتوان شرحی در گزارش سری

 از بقیه چیزهائی که هست جدا می کند،خواند که آن را  آگاهی واقعیاز چیزي داد که می توان آن را 

به همان  ديفیزیکی بودن بنیابا بازشناخت  اما، فیزیکالیسم بعنوان مخالفبدون پناه بردن به دوگانه گرائی 

  اندازه بنیادي مثل هر کدام دیگر. 

پیش گوئی اصالً ارزشی داشته باشد، نظریه به این شرح است که شما براي ایـن کـه یک جمله ي اگر    

شما وجود  در خارج سوبژکتیويفیزیکی دنیاي آگاه باشید باید  ادراکیدر زمان خاص حاضر بطور 

، و ارتباطاتی دیگر با شما. این دنیا، فرض بگیرید سببیر ارتباطی داشته باشد، دنیائی از فضا اطراف شما، د
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واقعـی  عینـی بودن ویژه ي آن شک کنید، وابسته به دنیاي فیزیکـی فیزیکیهمین اطاق که نمی توانید در 

د کـه است. این دنیا بطور حساس و مهمی به شما نیز وابسته است، شماي عصبی ( مغزي). شما مقامی داری

نداریـد. بـر اسـاس ایـن نظریـه، همـانطور کـه کسـی دیگـر  ادراکیگاهی ي است که از آن آفاقد هرچیز

دارید، اگـر در واقـع  کوچکی ممکنست هوس کند که بگوید، اما من نمی گویم، شما مقامی نیمه خدائی

اي ، در کنار دنیاهـفیزیکی عینی یکی در بین نیمه خدایان زیادي. همه ي ماها خالق هستیم، در کنار دنیاي

 فیزیکی سوبژکتیو گوناگون، و براي گوناگونی مان از حقیقتی کمتر بهره مند نیستیم. 
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  انسانیت 

  

از آن ذکري بـه میـان رفـت،  قبالً که در ارتباط با چیزيمی رسیم،  رنگ باختهاکنون به امید بزرگ اما 

، چیزي که بخـوبی مـی تـوان داریم کیفريکه همه ي ماها، همه به استثناء معدودي، تمایل به انگیزه هاي 

 ابداعیآن را انگیزه هاي استحقاقی نیز نامید، انگیزه هائی که در آنها ایده یا به هر حال چیزي مانند تصور 

و آداب و رسـوم یعنی  –، آرزوي بزرگ در ارتباط با چیزي بمراتب عظیم تر است. اماوجود دارد.  بودن

تماعاتمـان و ارتباطـات بـین آنهـا بنیـادي هسـتند. در هـر کـه بـراي اج کیفري و اسـتحقاقی ايسازمانهاي 

به ذهـن شـما خطـور مـی کنـد. هـم چنـین دسـتگاه هـاي پـاداش اسـتحقاقی،  مجازات اجتماعی بالفاصله

  سازمانهائی که بخشی از آن ها در ارتباط با درآمد و ثروت هستند.

تبی در بریتانیا و ایـاالت متحـده ي دموکراسی هاي سلسله مرایعنی ، این گونه سازمانها در اجتماعات ما 

بندي ها و نظریه پردازیها  طبقهانواع  طبیعتاً مستعدهستند،  ي مشابهامریکا و کشورهاي دیگري که در مسیر

هستند. بنظر من، این سازمانها را به بهترین وجهی می توان بعنوان سازمانهاي محافظه کار رده بندي کـرد. 

خش عمده اي از لیبرالیسم، مانند حزب لیبـرال دمـوکرات در حکومـت این محافظه کاري حداقل شامل ب

 ائتالفی بریتانیا در زمان حال می شود. شما از من می پرسید که محافظه کاري چیست و من باید با اختصار

  جواب بدهم.  وحشتناکی

شخصی اسـت، یـک منفعـت شخصـی افـراد و طبقـات اجتمـاعی، کـه اصـول  –محافظه کاري منفعت  

، ایـن . بـراي مثـال(Honderich 2005 ) دفاع از خودش ندارد برايلی از صحیح و غلط بودن مستد

کلـی اسـتحقاقی  مسـلک   ، هیچابداعی توان حقیقت جبرگرائی و نبود نظر گرفتن هايمحافظه کاري در 

ت، در ارتباط بـا ایـن گفتـار نیسـ خیلی براي دفاع از خودش ندارد. بعالوه مشکل دیگري وجود دارد، که

 "مستحق اسـت X"که  الگوئیبراي قیاس منطقی که در فهم  برهان آورداین است که می توان  سئلهم

با  - استحقاقی اي موفق نمی شود مسلک   ، هیچمتمایز کرد "است  حق X"طوري که بتوان آن را از 

  می شود.  "صحیح است چون صحیح است X "استحقاقی از نوع سیکل  مسلک   این نتیجه که هر

بـه همـان  سـنتی ، محافظه کاري از آن چیزي که من در سیاست چپ مـی خـوانم تفـاوت دارد،حداقل 

منفعـت همـان کـه در پیگـرد  غلـط و درسـتاز  اخالقی مسلک   ، اما باراستاي منفعت شخصیاندازه در 

 Principle of )اسـت  انسـانیت اخالقـی مسـلک   شخصـی از آن دفـاع مـی کنـد. ایـن همـان
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Humanity) .،انسانیت این است که هـر چـه کـه صـحیح اسـت همـان  اخالقی مسلک   در یک جمله

خـارج کـردن انسـانها از  شهـدف است، فقط چیـزي منطقـی اسـت، کـه عقالنی و منطقیچیزي است که 

بـا درجـات ، زنـدگی هـائی کـه تا گرفتار چنین زندگی هائی نشوند ستاز آنها راقبتو م بدزندگی هاي 

انسانی درمانده اند.  یذاتآرزوهاي بزرگ  رسیدن به عظیم انسانیت محرومند، و دراز خوبی هاي  مختلفی

، هـا و قـدرت هـا يآزاد ،جسـم، سالمت هشیاري راه بامه این خوبی ها و آرزوها در ارتباط با طول عمر

  احترام و احترام به خود، خوبی هاي روابط، و خوبی هاي فرهنگی هستند. 

یـا  ینتیکـژ ویژگیهـاي ذاتـی یـا مرهـونو سازمانهاي اسـتحقاقی کمتـر  مدر اجتماعات ما آداب و رسو 

محافظـه کـاري سـنت  ایـن هـا مرهـونچیـز دیگـري.  مرهونانسانها قرار دارند تا  دگردیسی هاي متداول

شخصی قادر به اثبات توجیه خودش نیست. آرزوي بـزرگ مـن، آرزوئـی کـه شـما را بـه  منفعتهستند، 

 پ سیاسـی در اخالقیـات و سیاسـتچـ بزرگ اگر رنـگ باختـه يآرزوي  به آن دعوت می کنم پیوستن

نبـود غلـط و ، و ي، نبود منشـاء بـودنآزاد در ارتباط با جبرگرائی، دعوت من، لحظه،همین  متن است. در

  است.  درست

 ابـداعی بـهموضوع این است که کنار گذاشتن تناقض گرائی، توافق گرائی، باورهاي معمولی و تمایـل  

بـه در خـدمت  حـاوي توصـیه ايهستند،  نابع اصلی باور و تمایلسیاست هاي استحقاقی اي که م بودن، و

. شـاید بتـوان اسـتانسـانیت  اخالقـی مسـلک   ، یعنیغلط بودندرست و  اخالقی بزرگ مسلک   هدف

 مسـلک   ایـن قبـولبودن است، مـا مـی تـوانیم از  ابداعیرد پیشنهاد  بدنبالگفت که با زندگی کردنی که 

  برخوردار شویم. اخالقی

 آوردهآگـاهی واقعـی  نظریه يآنطوري که در  ادراکیبر آگاهی  بازتابیموضوع تنها این نیست، ما با  

 ئـیمی توانیم براي نسـلهاي بعـدیمان آرزواما اقالً داریم.  شامختريبه بینیم که مقام واقعاً شده، می توانیم 

شیم که وسیله اي در دست کسانی در بین ماست که به غلـط از وسوسه هاي انگیزه اي داشته با گریزبراي 

  از وضع اجتماعاتمان آنطور که هستند، دفاع می کنند. 

در ارتباط با آگاهی ادراکـی احتمال تسلی خاطري  اقالًیک فکر دیگري. ممکن است موافق باشید که   

 مید بزرگ، ممکن است که شمادر مورد ا. در گریز الزم از موضوعات مربوط به ابداعی بودن وجود دارد

، بخـاطر بیاوریـددخالت هاي فضوالنه ي من در اخالقیات و سیاست  ازدر باره ي آن چه که ممکن است 

  کمتر موافق باشید.
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 تمامی شرحمن به هیچ وجه پوزش نمی طلبم. من فقط به شما چیزي را تذکر یا اطالع می دهم. بهترین  

و چیـزي  (Mortimer J. Adler )  تعلق به مورتیمر جـی. ادلـري مآزاد تاریخ مسئله ي جبرگرائی و

کـه،  شـرح . ایـن) بـودInstitute for ilosophical ReseachPhتحقیقـات فلسـفی (  که انستیتوي

 ابـداعیتاریخ را به تفکر در باره ي  ي،آزاد ي: یعنی بررسی دیالکتیکی مفهوماتآزاد ایده ي

را با این اظهار  این ایده تقسیم کرده است. من – کمال شخصییعنی  –بودن، قصدي بودن، و سومین چیز 

اسـت، و  مرد خوب، زن خـوب مقتضیاتي اي باشد که آزاد که باید در ارتباط با نظر تقلیل می دهم

 در ارتبـاط بـا که در کمترین مفهـوم متقاعـد کننـده تقلیل می دهمبا این گفته بطور دهشتناکی آن را من 

  . از گناه استفارغ مرد و زنی ي آزاد

اخالقی  مسلک   در باره ي نم اظهار نظرهايي و آزاد انسجام بین این روش تفکري در باره يبه شما  

 ادلر که تفکر در باره ي بخشی از تاریخدر آخر اضافه می کنم که من توجه خواهید کرد.  امیدانسانیت و 

 مطالـبرا،  یشخصـ -کمـال تا  ،یردمی گو قصدي بودن را در نظر  ابداعیي، یعنی تفکر در باره ي آزاد

محتوایشـان اجتمـاعی و کـه  تـا آن جـائی ،توده هاي تفکري تاریخی را به آن اضـافه مـی کنـدوسیعی از 

تفکر در مورد قصدي بـودن، بخشـی کـه توجـه جداگانـه اي بـه آن شـده  بزرگی از. بخش سیاسی باشند

  ي سیاسی است. آزاد است، در باره ي
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  فصل چهارم                    

  

  وهم سر سخت مسئولیت اخالقی                     

  

  

  بروس والر                                   
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است. البته باور بـه  مطلق، و تقریباً ژرف، سرسختتعهد فیلسوفانه به مسئول اخالقی بودن انسانها، باوري 

ن ممکن است با طیف وسیعی از نیزقوي است؛ اما علیرغم این که فیلسوفا "عوام"مسئولیت اخالقی در بین 

تهدیدات موجود به مسئولیت اخالقی آشنائی بیشتري داشـته باشـند، امـا بنظـر مـی رسـد کـه در دفـاعش 

عالقمندي بیشتري نشان می دهند. هنگامی که غیر فیلسوفان احتمال جبرگرائی را در نظر می گیرند اغلب 

ثابت شود که جبرگرائی حقیقت دارد ممکنست نتیجه می گیرند که ممکنست حقیقت داشته باشد، و اگر 

به معنی مرگ مسئولیت اخالقی بـراي آنهـا تلقـی شـود. فیلسـوفان بـه نوبـه ي خـود اقـرار مـی کننـد کـه 

واهد هم شد. از این جهـت پـی. اف. جبرگرائی نباید منجر به شک در باره ي مسئولیت اخالقی شده و نخ

ند که سیستم مسـئولیت اخالقـی مـا توسـط ارزش هـاي ) ادعا می کStrawson. F. P 1962استراسن ( 

نظریـه هـائی ماننـد جبرگرائـی در نظـر گـرفتن شخصی و اجتماعی محکم در جاي خود پابرجا مانده و با 

مـن در اکثـر  "هم موافقت مـی کنـد: (John Marti Fischer )متزلزل نمی شود. جان مارتین فیشر 

و بـا  آزاد وضع اساسی ما انسانها بعنوان عاملینی با خصوصـیتکارهاي خودم با این ایده تهییج شده ام که 

فیزیکـدانان نظـري و کیهـان  –کردنهاي  آزاد و از قید و بند –مسئولیت اخالقی نباید به تفکرات محرمانه 

شناسان بستگی داشته باشد. به این معنی که، من فکر نمی کنم که وضعیت ما بعنون افراد داراي مسـئولیت 

 . و پیتـر فـن ایـن")a2006, 5به این بستگی داشته باشد که جبرگرائـی حقیقـت دارد یـا نـه (  اخالقی باید

که گرچـه او بـا پـی بـردن بـه ایـن کـه جبرگرائـی  کند می نش�ور (Peter Van Inwagen)وگن

حقیقت دارد دچار اضطراب می شود، اما این امر هرگز براي او باعـث شـک در مسـئولیت اخالقـی نمـی 

  شود:

                

انکـار کاذب است.  آزاد اراده ي نظریه يباشد، پس یا جبرگرائی یا داشته اگر تناقض گرائی حقیقت 

مانند این است که مسئولیت اخالقی را انکار کنیم، که نا معقول است. بعـالوه، بنظـر مـی  آزاد اراده ي

  د کنیم.. بنابراین باید جبرگرائی را ر.رسد که دلیل خوبی براي قبول جبرگرائی نداریم.
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ل، در معرض اثبات اشتباه بودن با استدالالت علمی اسـت، زیـرا کـه این نتیجه گیري، حداقل در اص

قانع کننده اي براي باور به جبرگرائی به ما عرضه کند. مـن فکـر مـی  دالئل امکان دارد که علم روزي

  ). Inwagen.F.P 1983, 223کنم، آن وقت، و فقط آن وقت ما باید توافق گرا شویم ( 

  

در حالی که اثبات جبرگرائی ممکنست ایمان به مسئولیت اخالقی توده هاي مردم را تهدید کنـد، بنابراین 

ها نگاهی انداخته و تزلزلـی در آن پیـدا نمـی شـود. تفـاوتی  یمان فلسفی به مسئولیت اخالقی به هیاهواما ا

روانـی، یـا مطالعـات روانشناسـی  – ها به اشکال جبرگرائی، تحقیقات عصـبیهیاهو نخواهد کرد اگر این 

بـاور بـه مسـئولیت اخالقـی بـراي ت اخالقـی محکـم برجـا مـی مانـد. باشند، دلبستگی فیلسوفان به مسئولی

فیلسوفان و غیر فیلسوفان باوري قوي و بشدت ریشه دار است. حتی بنظر می رسد که باورهاي دینی وقتی 

در مرتبه ي دوم قرار گیرند. انجیـل مسـیحیان موعظـه که در منازعه ي مسئولیت اخالقی درگیر می شوند 

می کند که انسانها هیچ مسئولیت اخالقی ندارند: خداي سفالگر هر کاسه کوزه اي ( هر انسـانی) را بـراي 

ملعون شدن یا عفو شدن می سازد، کاسه کوزه ها هیچ قدرتی و هیچ گزینشـی و هـیچ مسـئولیت اخالقـی 

نهاست، و زیر سؤال بردن تصمیمات کوزه گر کفرآمیز است. در حالی کـه ندارند، همه در وراي فهم انسا

منجملـه ( دنباله روان جان کلوین و مارتین لوتر چنین جزمی را بی میالنه بلعیدند اما امروزه اکثر مسـیحیان

بنیادگرایانی که خود را وقف حقیقت تحت اللفظی انجیل و تورات مـی کننـد) بـه سـادگی ایـن گفتـه ي 

که انسانها داراي نیروي خاص معجزه آسـاي  می گویندی ناراحت کننده را چشم پوشی کرده و روشن ول

  خدا مانند گزینشی اي هستند که آنها را از نظر اخالقی مسئول سرنوشت ابدي خودشان خواهد کرد. 

ش ها بنظر می رسد که باورهاي فیلسوفان یا بنیادگرایان مسیحی به مسئولیت اخالقی در برابر چال        

مصون باشند. به این معنی که بنظر می رسد که تجربه گرایان ( مانند هیـوم)، واقـع گرایـان ( ماننـد ویلیـام 

گرایان منطقی ( مانند موریتز شلیک)، یا منطق گرایان کانتی ( مانند سی. ا. کمپبل، یـا خـود مسلم جیمز)، 

پـاي بنـد هسـتند: بـاور بـه مسـئولیت  کانت)، و فیلسوفان دیگر با مارك هاي گوناگون همه به یـک بـاور

  اخالقی. 

فیلسوفان تحت شرائط مشـکلتر قویتر از کوشش هاي ناامیدانه ي  براي تسلط مسئولیت اخالقی دلیلی    

در قرن پـانزدهم، پیکـو دال  در باره ي مسئولیت اخالقی مستدل باشند. شونده اي نیست که سعی می کنند

براي ارائه ي برداشتی از مسئولیت  –با کمک خدا و معجزه  –(Pico della Mirandola) میراندوال

 Pico’s Oration on the)اخالقی دچار هـیچ مشـکلی نبـود. در خطابـه ي پیکـو در مقـام انسـان 
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Dignity of Man)را به هر شکلی کـه مـی خواهـد در  نها نیروي جالبی داده شده تا خودشان، به انسا

  آورد:

  

د است و در اضطرار قیـد و بنـد قـوانین دیگر محدو موجوداتهمه ي  ذات

شده توسط ما قرار دارد. تو، که در قید و بنـد هـیچ حصـري نیسـتی،  توصیه

خودت، که خود را در اختیـارش قـرار داده اي، بـراي  آزاد طبق اراده ي

آسـمان ما تو را نـه از  ..خودت را مقدر می کنی. ذاتخودت حد و حدود 

 ه اخالقی و نـه غیراخالقـی، تـا ایـن کـه بـاساخته ایم نه از زمین، ن (بهشت)

زن خودت ( باشـی)، تـو ا افتخار، طوري که سازنده و قالبي گزینش و بآزاد

ممکنست خودت را به هر شکلی که تو ترجیح مـی دهـی فـرم بـدهی. تـو 

داراي نیروئی هستی که خود را به پست ترین فـرم هـاي زنـدگی اسـتحاله 

خـواهی داشـت، خـارج از قضـاوت دهی، که ددمنشانه اسـت. تـو نیروئـی 

، 224-25روحت، تا مجدداً به شکل واالتري متولد شوي، کـه الهـی اسـت ( 

1948/1486 .(  

  

در قرن بیستم، فیلسـوفان بطـور قابـل مالحظـه اي از شـرح و توصـیفاتی کـه بـه خـدایان و معجـزه هـا و 

گر مسئولیت اخالقی محتـاج کمتري می کردند؛ اما بنظر آنها ا راحتیمرموزات متوسل می شوند احساس 

  (C. A. Campbell 1957معجزات است، پس باید معجزات وجود داشته باشند. سی. ا. کمپبل ( 

را بعنوان وسیله اي ارائه داد که باعث حفظ مسئولیت اخالقی می شود: یعنی  "سببی –ضد  آزاد اراده ي"

هـیچ چیـزي  بـدون ایـن کـه، ردیگـهـاي گزینه  یک نیروي ویژه ي گزینش کردن یک رفتار از بین

 کـه اگـر چنـین برداشـتی از اراده ي می گویدشود مگر خود گزینش؛ کمپبل  اساسیموجب آن گزینش 

 Richard )با فهم علمی ما از دنیاي طبیعی ناسازگاري دارد پس بد بـه حـال علـم. ریچـارد تیلـر  آزاد

Taylor) علت رفتارهایمان مسئول اخالقی می کند،  برداشتی از عاملیت انسانها پیشنهاد کرده که ما را به

نظریـه شخص به سختی می تواند با آرامش کامل چنـین "زامات فوق العاده ي آن اذعان می کند: تاما به ال

، براي فهمیدن انسانها و نیروهائی کـه درگیـر خجالتکند، با این وجود، و کامالً بدون  قبولعاملیت را  ي

). اما 1963، 52(  "شد، فی الواقع عجیب و غریب است نبا درمزآلو مسلمیهستند، ( این نظریه) اگر بطور 

اخالقـی بایـد پرداخـت. شرمساري و رمزآلود بودن ظاهراً بهـاي کمـی اسـت کـه بـراي حفـظ مسـئولیت 
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براي مسئولیت اخالقـی را  ينیروي الزم خدا مانند (Roderick Chisholm )م رادریک چیس هول

  د:مشخص کرده و آن را می پذیر

  

اگر ما مسئول هستیم، و اگر آن چه که من سعی می کـنم بگـویم حقیقـت 

داشته باشد، پس ما یک امتیاز ویژه اي داریم که بعضی هـا فقـط بـه خـدا 

: هر کدام از ما، هنگامی که واقعاً عمل می کنیم، یـک بـه نسبت می دهند

بی حرکـت هسـتیم. در انجـام آن چـه کـه  آغازيحرکت در آورنده ي 

می دهیم، موجب می شویم که اتفاقات خاصی بیافتند، و هیچ چیزي انجام 

، 32اتفاقات بیافتنـد. (  یر از خود ما، باعث نمی شود که اینو هیچ کسی، غ

1982.(  

 

، پس بگیرندهنگامی که فیلسوفان معاصر تمایل دارند که براي حفظ مسئولیت اخالقی معجزات را فرض 

  ت اخالقی بسیار عمیق و توانمندي در جریان باشد. باید باوري فیلسوفانانه به مسئولی

 معجـزات را رد کـرده انـد، امـا رویـداداحتمـال  –از هیوم به بعد  –علیرغم این که اکثر فیلسوفان       

کـه مسـئولیت کوشش هاي توافق گرایانه اي براي حفظ مسئولیت اخالقی انجام داده اند: به این مضـمون 

رائی ما ( حتی جبرگرائی) به جهان توافق دارد. اما چیزي کـه جالـب توجـه طبیعت گ اخالقی کامالً با دید

رقابتی توافق گرایان براي حفظ مسئولیت اخالقی است. هر کسی که بررسی  دالئل است انواع تعجب آور

تیزبینانه اي از طیف وسیع و متنوع بحث هاي توافق گرایان براي مسئولیت اخالقی انجام دهد در می یابـد 

سختی می توان از دو نتیجه گیري از آنها احتراز کرد: اول، این که مدافعان مسئولیت اخالقی در بین  که به

خودشان بشدت اختالف دارند، تعداد کمی از گروه هاي پراکنده ي توافق گرایان سرسـختانه بـه مواضـع 

ا شکسـت هـاي یگـر رتوافق گرایـان د دالئل همه يمطلوب آنها پایبند مانده اند در حالی که هر گروهی 

د. دوم، این که کوشـش هـا بـراي دفـاع از مسـئولیت اخالقـی بطـور روز افزونـی واضحی در نظر می گیر

غنی توافق گرایان  دالئل (Daniel Dennett )، دنیل دنت مثالًمأیوس کننده و نامطمئن تر می شوند. 

قانع شـود. او بـه  دالئل هرگز از این براي مسئولیت اخالقی را ارائه می دهد، اما بنظر نمی رسد که خود او

 شـرحادامه می دهد، تا این که باالخره توصیه می کند که ما از جستجو براي  دالئل تعبیه انواع جدیدي از

ي انسانها بطوري که مسئولیت اخالقی را موجه کند، دست کشیده، و بجاي آن به سادگی مسـئولیت آزاد

 مسـئول هسـتیم، بنـابراین، انسـان همـان که ما از نظر اخالقی استآشکارکنیم: می اخالقی را مسلم فرض 
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). متأسفانه، چنین روشی براي توجیه 2003، 297نیروئی که دارد باید براي مسئولیت اخالقی کفایت کند ( 

 برتري هاي دزدي همه يمسئولیت اخالقی اشکاالت خودش را دارد، به قول برتراند راسل، راه حل دنت 

  دارد.  ندانهرا به کار شرافتم

ي گرایـان و توافـق گرایـان در دفـاع از آزاد هرچه که شخص در باره ي تنوع زیـاد بحـث هـاي        

 بـهفلسـفی  باوراست:  معلومو ضعف آنها اندیشه و تأمل کند، یک چیز  نسبی توانائی مسئولیت اخالقی و

ن معـدودي ی کـه فیلسـوفامسئولیت اخالقی است. در حـالبراي  دالئل مسئولیت اخالقی بمراتب قویتر از

می کننـد  "فن این واگن" يشدید ی بهبه باور به مسئولیت اخالقی با اشتیاق مطلقشان وابستگی اعتراف به 

بـاور  اسـت کـه معلـوم، بـا ایـن وجـود، "خواهـد بـود نـامعقول"انکار مسئولیت اخالقی  - که گفته است

همه گیر هم هست. با این حال حتی پایبندترین  فیلسوفانه به مسئولیت اخالقی به همان اندازه که قوي است

فلسفی اي وجود ندارد که بتوانـد چنـین  دلیلفیلسوفان مدافع مسئولیت اخالقی باید اذعان کنند که هیچ 

اطمینان و تعهدي را موجه کند. بنابراین اگر ما سعی داریـم کـه تعهـد فیلسـوفانه بـه مسـئولیت اخالقـی را 

جالـب توجـه، اختراعـی، و دالئل  فلسفی انجام دهیم. ایندالئل  ا با بررسیبفهمیم، نمی توان این کار ر

زمینـه اي بـراي بـاور بـه  دالئـل آموزنده هستند؛ اما حتی اگر کسی باور داشته باشد که هـر کـدام از ایـن

 قبـولدر  و استدالالتشـاندالئـل  مسئولیت اخالقی ارائه می دهند، فیلسوفان کمی ادعـا مـی کننـد کـه

شـان بـه مسـئولیت اخالقـی اسـت. بـراي یـافتن ریشـه هـاي ایـن بـاور در باور اخالقی به قدرتمسئولیت 

  کنیم.  موشکافیفلسفی  دالئلمسئولیت اخالقی ما باید عمیقتر از 

باور به مسـئولیت اخالقـی انگیـزه ي  مبدعترین، احتماالً قویترین، و بدون شک عمیقترین آشکار        

زه اي کـه فیلسـوفان بـا تـوده ي مـردم در اشـتراك هسـتند، آن شـک کردن است، انگیـ –احشائی تالفی 

باورمندان آن را احساس می کنند، انگیـزه  گرایانی هم که درگیر مسئولیت اخالقی هستند با همان شدت ِ 

اي که ما با شمپانزه ها، موش هاي صحرائی، و انواع بسیاري از حیوانات در اشتراك هسـتیم. وقتـی بـه مـا 

آسیب را، اگر براحتی در دسترس باشد، تالفی کنیم، امـا موضـوع  مبدعتمایلی داریم که آسیبی می رسد 

. موشهاي صحرائی اي که در یک قفس قرار داده شده و از طریـق حمله کنیممهم این است که به چیزي 

 Virgin 1997کف قفس شوك الکتریکی به آنها وارد می شود بالفاصله به یکدیگر حمله مـی کننـد ( 

and Sapolsky اي که مورد حملـه ي شـمپانزه ي پـر جثـه تـر و غالـب تـر قـرار گرفتـه، بـه ). شمپانزه

). این پاسخ شایع یکی از اجـزاء نمایشـنامه هـاي Kawamura 1967زیردست ضعیفش حمله می کند ( 

ده مُو را سیلی می زند، و مو در عوض کِرلی را)، و کارتونهاي غم انگیز سرگرم کننـ ،کمدي است ( لَري

به منزل رفته و سر خـانمش داد مـی کشـد، خـانمش بچـه  او( صاحب کار کارمندي را سرزنش می کند، 
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شان را تنبیه می کند، بچه هم سگ بی دفاع را لگد مـی زنـد). در حقیقـت هـیچ موضـوع خنـده داري در 

شهروندان  تالفی کردن وجود ندارد. وقتی که ایاالت متحده ي امریکا در ویتنام شکست دردناکی خورد،

امریکا بعد از این که حکومت حمله ي بی دلیلی به جزیـره ي بـی دفـاع گرنـادا کـرد، خوشـحال شـدند؛ 

دادستان بی پروائی که به نیک و بد امور توجه ندارد می داند که وقتی مدارك در دستش ضعیف هستند، 

مجازات شـود، هنـوز  کسی و لذا باید رویدادهاگر بتوان هیئت منصفه را قانع کرد که خالف وحشتناکی 

هـدف در دسـترس سـهل و آسـانی اسـت). تحقیقـات  ،هم می توان حکم محکومیـت گرفـت ( و مـدافع

 Social Intuitional) ( اجتمــاعی بصــیرتی) و روانشناســان Jonathan Heidtجاناتــان هیــد ( 

Psychology دیده  ه گیريهمفرهنگها بطور  همه ينشان می دهند که این انگیزه ي تالفی جویانه در

  . )Heidt 2001 (   می شود

چه باشد، اکثر فیلسوفان در توسل به انگیزه ي تالفی جوئی براي هر نیروي انگیزه اي براي این رفتار      

زمینه سازي مسئولیت اخالقی بی میلی نشان می دهند، اما استثنائات قابل مالحظه اي بین آنها وجود دارند 

 Misheal S( رائی تالفـی جویانـه پشـتیبانی مـی کننـد. مایکـل اس. مـور که بطور آشکاري از انتقام گ

Moore :اظهار نظري رُك و بی پوزش از برداشت خودش از انتقام جوئی ارائه می دهد (  

  

که سگش را مجبور کرد کـه پسـر بچـه ي خردسـالی را جلـوي  [اشرافی داستایوسکی لبته ا

یهوده و ظالمانه ي دهشتناکی که نسـبت بـه باید از بابت خالف ب ]چشمان مادر کودك بکشد

 برده ي خردسـالش و مـادر او مرتکـب شـده، مجـازات شـود. همـان طـور کـه الویشـا ي

(Aloysha)  مهربان در داستان داستایوسکی وقتی از او پرسیده می شود که در باره ي مـرد

سـودي از  اشرافی چه بایدکرد، زیر لب زمزمه می کند: گلوله اش بزن. شما حتی اگـر هـیچ

، فقط به این دلیـل کـه مـرد اشـرافی چنین مجازاتی را وارد می دانید این کار حاصل نشود

مستحق مرگ است. تنها اصل کلی که از مجموعه ي قضاوتهاي خاصی ماننـد الویشـا مفهـوم 

کار باید مجازات شـوند. بـا چـاره  تالفی جویانه اي است که خالفکاران تقصیر مسلک   دارد

  ). 1997، 188این گفته براي حقانیت انتقام جوئی کفایت می کند. (  ،جوئی هاي من

  

  ) انتقام را زیربناي اصلی اخالقیات در نظر می گیرد:Peter Frenchپیتر فرنچ ( 

  

را می توان و باید با رفتارهاي واکنشی خصومت بـاري بـر علیـه اخالقی شخصی و نیابتی خشم 

نه محتاج تالفی هاي خصومت بـار هسـتند. ایـن امـر، علت آن تسکین داد. رفتارهاي خالفکارا
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علیرغم این که با مجموعه ي اصول اخالقی مقبول فرهنگ مـا همخـوانی نـدارد، در حقیقـت 

یکی از زیربناهاي اخالقیات است. زیربنائی که با اشتیاق، گرایش، احساسات، و عواطف اما نه بـا 

  ). 2001، 97عقالنیت و استدالل برپا می شود ( 

  

  نیز برداشتی مشابه دارد:)  Solomon. C Robertابرت سی. سولومان ( ر

  

        

اوقات انتقام کامالً بجاست، حتی اجباري است، و تالفی کردن هـم مشـروع اسـت و بعضی  

. براي این که انتقام جوئی در برابر یک خالف تأسف انگیز، براي خونخواهی بر ..هم موجه.

ده ي فهم ما از عدالت باشد، در واقع، برداشـت عمیقـی از که بنظر می رسد شالو –علیه شر 

  ).2004، 37خودمان، جاه و مقاممان، و برداشت خوب و بدمان است ( 

  

انتقام جوئی ما که مجبورمان می کند تا کسانی را که به مـا آسـیب رسـانده انـد تالفـی  مسلک   بنابراین

زیربنـائی  "اسـت و "یکی از بنیادهاي اصلی عدالت انتقام "مفهوم ما از عدالت است، ترین ي بنیاد"کنیم 

 اولین سنگانتقام  "که با اشتیاق، گرایش، احساسات، و عواطف اما نه با عقالنیت و استدالل برپا می شود.

  است که در عمق احساسات ما ریشه دارد.  اي "بنیادي" زیربناي

و شمپانزه در اشـتراك هسـتیم، نگـاه وقتی که ما با دقت به احساس تالفی کردنی که با موش صحرائی  

قـع، احسـاس می کنیم، ممکن است مشروعیتش رابعنوان زیربناي افکار اخالقیمان زیر سؤال ببـریم. در وا

بازتابهاي محتاطانه ي ما چیره می شود؛ همانطور که از تحقیقات شـان نیکـولس و توانمند تالفی کردن بر 

 آزمایشبر می آید، ما اثبات  (Shaun Nichols and Joshua Knobs 2007 ) جاشوا ناب

انتقام بر بازتاب هاي منطقی مان در دست داریم. این محققـان در ابتـدا بـه افـراد تحـت  توانائی شده اي از

مطالعه شان توصیفی از جهانی جبري که با قوانین جبري پیش می رود ( جهان الف) را ارائه دادند. بعـد از 

آیا ممکـن اسـت "و گروه تقسیم کردند، و از گروه اول این سؤال را کردند: ان افراد تحت مطالعه را به د

ز درصـد ا 5در جهان الف هر کسی براي رفتارهایش مسئولیت اخالقی کاملی داشته باشد؟. فقط کمتـر از 

جهان جبري شخص کامالً مسئولیت اخالقی دارد. به گروه دوم در همـان افراد مورد مطالعه گفتند که در 

به منشی اش عالقه پیدا کرده، و تصمیم مـی  (Bill) ري موردي مشخص تر دادند که در آن بیلجهان جب

در  وسـیله اي آتشـزا گیرد که تنها راهی که می تواند با او باشد این است که خـانواده اش را بکشـد. بیـل
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خانـه را بـه  شغلش هست در ارتباط بازیرزمین خانه اش گذاشته که وقتی او خارج از منزلش در مسافرتی 

اتش کشیده، زن و سه فرزندش را بکشد. آیا بیل براي کشـتن زن و فرزنـدانش کـامالً مسـئولیت اخالقـی 

در صد افراد مورد مطالعه گفتند که بیل کامالً مسئولیت اخالقی  72و مشخص  دارد؟ در این مورد آشکار

  دارد.

کردنـد کـه  اظهـار ) John M Doris 2010در شرح این آزمایش، جاشوا ناب و جان ام. دوریس (   

یک برداشت ثابت و الیتغیري نیست، بلکه تحت معیارهاي متفاوتی در شرائط  "مسئولیت اخالقی"مفهوم 

از مسـئولیت اخالقـی بـا یـک رده از  مختلف عمل می کند؛ به این معنی که، بجاي این که یک برداشـت

ختلفی را براي مسئولیت اخالقی مورد استفاده قرار معیارها داشته باشیم، ما در موارد گوناگون معیارهاي م

یک رده از معیارها در وضعی انتزاعی و رده ي متفاوتی در موارد مشخص و معـین بکـار  یعنی می دهیم :

گرفته می شوند. اما این امر تعداد معیارها را بیش از آن چه که مورد احتیاج است افزایش می دهد، چـون 

رد. ما معیارهاي مسئولیت اخالقی را بنیان نهاده ایم، ولی دلواپسی ها در بـاره که شرح ساده تري وجود دا

ي جبرگرائی معیارهاي مسئولیت اخالقی را به چالش کشیده و باعث شک و تردیدهاي بازتابانـه در بـاره 

ي مسئولیت اخالقی شده اند. با این وجود هنگامی که ما با یک مورد مشخص برخـورد مـی کنـیم ( قتـل 

 ,Sherman ) زن بی گناه و سه فرزندش) احساسات توانمندمان بر تأمالت دقیقمـان چیـره شـدهیک 

Beike, and Ryalls 1999; Hafer and Begue 2005, 137)  و درخواست انتقام می

وشش، انه مستحق مجازات است به آرامی، بدون ککنیم، و باوري که شخص مسئول اخالقی است و محقّ

  د. ال می آیو بدون بازتاب بدنب

غلبه مـی  دقیقماندر ارجحیت دادن مسئولیت اخالقی انتقام جویانه نه تنها بر بازتاي هاي  شدیداحساس  

بـراي  –متفکرانـه  ، و توجهـاتخوبی مـی دهـد احساسکند، بلکه آن را سد هم می کند. تالفی کردن 

 - )Nichols ; 1987 Watson 2007( عـواملی کـه خالفکـار را شـکل داده انـد  همه يتوجه به ، مثال

متمایل به سد کردن بیان این احساس مـی شـوند. بنـابراین تمـایلی توانمنـد بـراي احتـراز از بررسـی هـاي 

یعنی  –. بنابراین، باور به مسئولیت اخالقی می شوندکه مانع بیان انگیزه ي انتقام  اي وجود دارد موشکافانه

با تمایل ما براي تالفی کردن  –سانده اند مجازات کنیم باوري که عادالنه است که آنهائی را که آسیب ر

 موشکافیو حفظ می شود: این احساس نه تنها تأئید اساسی براي باور به مسئولیت اخالقی است بلکه  قبول

  هاي دقیقی را سد می کند که مسئولیت اخالقی را زیر سؤال می برند. 
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به مسئولیت اخالقی به احسـاس تالفـی کنـی کـه مـا بـا  با این وجود، زیربناي انگیزه هاي باور فیلسوفانه 

 مبـدعموش هاي صحرائی داریم محدود نمی شوند. در حـالی کـه احساسـات تالفـی جویانـه ي توانمنـد 

آشکار باور به مسئولیت اخالقی هستند، سرچشمه هاي دیگري هم وجود دارند که مالیمترند. یکی از این 

که اثري توانمند ولی ناآگاهانه اِعمال می کند، اکثر فیلسوفان آن  سرچشمه ها باوري است که علیرغم این

را مورد مطالعه قرار داده  "باور به دنیاي عادالنه"رد می کنند. روانشناسان ده ها سال است که  آگاهانهرا 

نه بـاوري اند، اما این مطالعات مورد توجه ناچیز فیلسوفان قرار گرفته اند. بطور اساسی، باور به دنیاي عادال

است که خالف کارها به طریقی به سزایشان می رسند ( یا حـداقل سـزائی خواهنـد دیـد)، متّقـی هـا هـم 

پاداش خوبی خواهند داشت، و عدالت ( باالخره) چیره خواهد شد؛ و ایـن بـاور عمیـق یکـی از بنیادهـاي 

 مهم براي باور به مسئولیت اخالقی است. 

ور فیلسوفانه به مسئولیت اخالقی با باور به دنیاي عادالنه تأئید مـی شـود که ادعا می کنند با پیشنهاداتی  

براي فیلسوفان مقبول نیستند. هرآن چه که ممکنست توده ي مـردم در بـاره ي عادالنـه بـودن جهـان فکـر 

 کنند، فیلسوفان شریک چنین خیال باطلی نیستند. تعداد زیادي از فیلسوفان به مسئولیت اخالقی باور دارند،

اما تعداد بسیار کمی از آنها باور دارند که خدا در بهشت جلوس کرده و همه چیز جهان عادالنه است ( یا 

عمیق باور فیلسوفانه بـه مسـئولیت اخالقـی باشـد، باوربـه  مبدعباالخره عادالنه خواهد شد). هر چیزي که 

  عادالنه بودن جهان نیست. 

فیلسوفان و مردم عامی مانند هم دلیل ناچیزي بـراي عادالنـه اگر با دقت این موضوع را در نظر بگیریم،  

بودن جهان پیدا می کنند. اما باور به دنیاي عادالنه عمیقتر از تفکر فیلسوفانه ي آگـاه مـا جریـان داشـته، و 

بعنوان بخشی از سیستم باوري ناآگاهانه ي ما اثـر قدرتنمـدي بـر فیلسـوفان و تـوده ي مـردم مـی گـذارد: 

بودن تسهیل می شود. در حالی که احساس اندرونی تالفی کـن بطـور تأسـف بـاري  ناآگاهبا تأثیري که 

ندرتاً به آگاهی خطور می کند: یعنـی هنگـامی کـه مـا  "دنیاي عادالنه"است، باور عمیق انسانها به آشکار

ر ایـن آگاهانه در نظر می گیریم که این جهان عادالنه است، علیرغم حذف نکـردن بـاور ناآگـاه عمیـق د

باره، براحتی ممکن است که آنرا انکار کنیم. تأثیرتوانمند باورهاي ناخودآگاه براي دنباله روان فرویـد نـه 

. به همین منوال، شخص ممکن است آگاهانه و صادقانه تبعیض نژادي را انکـار کنـد بعیدبیگانه است و نه 

 Quillain 2008, Lane et )در حالی که ناآگاهانه تبعیضات عمیق و تأثیرگزاري را حفـظ کنـد 

al. 2007) و همانطور که نظریه پردازان خودکاري .)automaticity و روانشناسـان موقعیـت گـرا (

)situational اصرار داشته اند، انگیزه ها و عواملی که به آگاهی خطور نمی کنند مـی تواننـد اتـرات (

  توانمندي بر افکار آگاهانه و رفتارداشته باشند. 
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 ,مـی نامـد ( "یـک پنـدار بیهـوده یـا تـوهم "بـاور بـه دنیـاي عادالنـه را  اسی به نام ملوین لرنـرروانشن 

1980Melvin Lernerن عادالنـه نیسـت. ). وقتی که با دقت فکر کنیم، بسیار روشـن اسـت کـه جهـا

ا از مثالهاي تأسف بار و دائمی از بیگناهانی است که در وسـط جنگهـاي دهشـتناك یـ ,واخبار جهانی ممل

به بوپال فکر کنید)، زندگی و یا ( بحرانهاي قومی گیر افتاده، از آلودگی ها و تصادفات صنعتی جان باخته

عزیزانشان را در سونامی و زلزله یا به اهستگی در خشکسالی ها و قحطی ها از دست داده؛ و زندگی هاي 

مواردي از مرگ هـاي ناشـی از  روزمره ي آنها در بین دوستان و خانواده و اجتماعات بهم می خورد، که

تصادفات فجیع رانندگی، بیماري هاي ژنتیکی وحشتناك که کودکان را کشته یا ناتوان مـی کننـد، سـوء 

استفاده از کودکان و همسران، از دست دادن افسرده کننده ي شغل، خانه و زندگی و مزایاي بازنشستگی 

آشـنائی زیـادي  "مشکل باستانی شـر"فان به در بین مردم خوب و سخت کوش، بعضی از آنهاست. فیلسو

در مقیاس وسیع، که با قحطی، سیل، جنگ، و عفونت هاي همه گیـر  –دارند: مشقات ظالمانه ي بیگناهان 

 "راه حـل"اصلی بر علیه باور به خداي عادل، دلسوز، و قادر متعـال اسـت؛ و تنهـا  دلیل -ایجاد می شوند 

عـدالت خـدا "ائی بوده است کـه روش هـایش وراي فهـم ماسـت ( براي مسئله ي شر محتاج التجا به خد

خدا دنیـاي بعـد از مرگـی را ترتیـب " "از دید خدا این بهترین دنیاي ممکن است،  " "عدالت ما نیست، 

). با وجود این که باور فیلسـوفان و عامـه ي "نکوهیده ها بطریقی نیکو خواهند شد همه يداده که در آن 

عدالت جهان از  ناآگاهانه نه نمی تواند از بررسی هاي آگاهانه جان بدر ببرد؛ اما باورمردم به دنیاي عادال

  چنین بررسی هائی دوري جسته و به تأثیرگزاري توانمندش ادامه می دهد. 

اندیشـه و تأمـل ناآگاهانـه بـه  بیاست، اما باور زیربنائی  بعیددر حالی که باور به دنیاي عادالنه مطمئناً  

النه پرقدرت، و نافذ بوده و توسط مجموعه اي از تحقیقـات روانشناسـی کـه طـی چنـدین دهـه دنیاي عاد

 Hafer and 2005( جمع آوري شـده و حـاوي ده هـا مطالعـه هسـتند، بخـوبی بـه اثبـات رسـیده اسـت

Begue ; 2003 Furnham این باور عمیق هم شایع است و هم در فرهنگهاي مختلف وجود دارد اما .(

قویتر از دیگران است. روانشناسان اطالعات زیادي در بـاره ي ایـن  اھ� نگیر نیست؛ و در بعضیکامالً جها

باور، سرسختی اش، و اثرات تأسف بـارش بدسـت آورده انـد (همچنـین بعضـی از منـافعش). در بررسـی 

ــه بــودن جهــان، آدریــان فــرنهم  795Adrian ,2003 ,(  گســترده ي روانشناســی بــاور بــه عادالن

Furnham( ) اظهار نظـر ذیـل در بـاره ي بـاور اصـولی بـه دنیـاي عادالنـهBelif in Just World = 

BJW( مایـل باور به دنیاي عادالنه ادعا می کند که، کامالً محقانه، چیزهاي خـوب ت". را ارائه داده است

ه بطـور بیافتند و چیزهاي بد براي مردم بـد، علیـرغم ایـن واقعیـت کـ اتفاق دارند که براي انسانهاي خوب
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) اظهار داشته اند که این باور، Lerner and Miller( لرنر و میلر  ".آشکاري چنین موردي وجود ندارد

  از احساس بی کمکی می کند:  جتنابعلیرغم کاذب بودنش، وظیفه ي باارزشی در انگیزه ي رفتارها و ا

  

ساکنین افراد محتاج این هستند که باور کنند که در دنیائی زندگی می کنند که 

آن بطور کلی هر چه مستحق آن هستند بدست آورند. آنها باور دارنـد کـه دنیـا 

دقیقاً افراد را قادر می سازد که با محیط فیزیکی و اجتماعی طوري برخورد کنند 

که آنها با ثبات بوده و نظم دارند. بدون چنین باوري براي شخص مشکل است که 

رفتارهاي منظم شـده ي روزمـره ي خودش را براي اهداف دراز مدت یا حتی 

  . )1978, 1030-31(  اجتماعی متعهد کند

  

فه ي مفیدي بعهـده زیاد تعجب آور نیست که چنین باور عمیق و منتشري ( با وچود کاذب بودنش) وظی

غیر این صورت چنین همه گیر نمی شد. این باور به ما یک احساس بخوبی مـدیریت داشته باشد: چون در

ذا باعث تشویق کوشش هاي مثبتمان می شود. اما منـافع ایـن بـاور کـاذب بـه قیمـت گزافـی شده داده و ل

عـدالتی  بـیخریداري شده اند؛ و بطور کنایه آمیزي می توان گفت که، بهاي باور به دنیـاي عادالنـه در 

  پرداخت شده است. همانطور که لرنر و میلر بیان کرده اند:

  

جهان چنین وظیفه ي تطابقی مهمـی بـراي  از آن جا که باور به عادالنه بودن

شخص دارد، مردم در از دست دادن چنین باوري بشدت بـی میـل هسـتند، و 

اگر با مدارکی مواجه شوند که بعد از همـه ي ایـن حرفهـا دنیـا در حقیقـت 

  عادالنه نبوده و نظم هم ندارد ناراحت می شوند. 

  

می کننـد  احترازت شناختن ناعادالنه بودن جهان روش ها و شرائط متعددي که در آنها مردم از برسمی

با باور به عادالنه بودن جهان قرار گرفته اند. در حالی که باور به عدالت در  ی در رابطهمورد توجه تحقیقات

جهان می توان اثرات مثبت محدودي داشته باشد، کوشش براي حفظ چنین باوري در مقابلـه بـا مـدارك 

میقی ایجاد می کنند، که شامل بی عدالتی هاي بیشتر براي کسـانی مـی شـود قوي بر ضد آن نتایج مضر ع

  که مشقاتشان باور به دنیاي عادالنه ي ما را تهدید می کنند.
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ابتدا اثرات مثبت را نگاه کنید. هنگامی که بیگناهان آسیب می بینند، یکی از راه هاي حفظ بـاور در     

ن جهان به وضع عادالنه در آید. لرنر است، تا در نتیجه ي آبه قربانیان  کمک کردنعادالنه بودن جهان 

در تحقیقاتشـان دریافتنـد کـه هنگـامی کـه مـردم  (Lerner and Simmons, 1966) و سیمون

قربانیـان بـی تقصـیر را کمـک کننـد، احتمـال مؤثري  کنند که می توانند بطور می بدون اشکال زیاد باور

شرط وجـود دارد: قربـانی مشـقت زده بایـد  3ا براي چنین کمکی بیشتري دارد که چنین کمکی بکنند. ام

 اثر بخـش یا بی تقصیر باشد ( نباید مشقت را خودش بر سر خودش آورده باشد)، کمک باید بی گناه

باشد ( اگر به احتمال زیاد مشقت ادامه خواهد داشت، مردم تمایل به کمـک کـردن ندارنـد)، و بایـد کـه 

مک را ارائه داد. مشکل وقتی شروع می شود که ما با مشقت یک قربـانی بـی بدون مشکل زیادي بتوان ک

گناه مواجه می شویم که نمی توانیم او را به حالت عادالنه در آوریم. به هر حال، این وضع بطـور شـایعی 

زنی که بطور وحشیانه اي مـورد تهـاجم قـرار گرفتـه و بـه او تجـاوز جنسـی شـده اسـت،  مثالًمورد دارد: 

که از بیماري غیرقابل درمـانی در حـال مـرگ اسـت، قربانیـان قحطـی گسـترده، آنهـائی کـه در  کودکی

یـد. موقعیت هاي تبعیض آلود اجتماعی گیر افتاده اند، قربانیان نزاع هاي وحشتناك قومی را در نظـر بگیر

کنـیم آن وقـت  قربانیان بی گناه این گونه را کمک راحتیی و به اثر بخش هنگامی که ما نمی توانیم بطور

است که باورمان به دنیاي عادالنه مورد تهدید جدي قرار می گیرد، و راحـت تـرین و شـایع تـرین طریـق 

حفظ این باور این است که موقعیت قربانی را از بی تقصیري به تقصیرکاري تغییر دهیم. موارد تجاوزهاي 

العه ي وسیعی قرار گرفته اند. تجـاوز به عنف جنسی از آشکارترین مثالهاي این موارد هستند که مورد مط

به عنف جنسی جنایتی وحشیانه، پست کننده، و آسـیب زائـی اسـت؛ در دنیـاي عادالنـه، هـیچ انسـان بـی 

گناهی نباید مفعول چنین سرنوشـت وحشـتناکی قـرار بگیـرد. بنـابراین تمایـل توانمنـدي وجـود دارد کـه 

نگاه شـوند: لباسشـان هـوس انگیـز بـود؛  "م بیگناه نبودواقعاً خیلی ه"چشم قربانیان تجاوز عنفی جنسی با 

زنانی شل و ول بودند؛ کاري کردند که خودشان در معرض تجـاوز قـرار گیرنـد ( در جـائی کـه راه مـی 

دلشـان مـی "یـا  "متجـاوز را خـط دادنـد"رفتند بی مراقبتی کردند، یا مشـروب زیـادي خـورده بودنـد)؛ 

اطق دنیا، قربانیان تجاوز جنسی مفعول سنگسار قـرار مـی گیرنـد). ( به این جهت در بعضی از من "خواست

بازپرسی هاي خشن از آنهائی که ادعاي قربانی بودن تجاوز جنسی می کنند بطور رسـوا کننـده اي شـایع 

ند زیـرا کـه هیئـت اثر بخشـ ند؛ و اغلباثر بخش هستند؛ این بازپرسی ها به این علت شایع هستند که اغلب

ل شدیدي به باوري دارند که دنیا عادالنه است، و از قبل تمایل پیدا کرده اند کـه قربـانی هاي منصفه تمای

  چنین سرنوشت وحشتناکی را چیزي غیر از بی گناه بودن او در نظر بگیرند. 
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واضحی است که باور به عادالنه بـودن جهـان منجـر بـه محکـوم رویه  رفتار با قربانی تجاوز جنسی      

نـد. تنبـل اد، اما به هیچ وجه تنها راه نیست. فقرا مستحق سرنوشتشان هستند چون کـه کردن قربانی می شو

کسانی که شغل ندارند واقعاً نمی خواهند کار کنند. قربانی هاي بیماري ها بال را خودشـان سـر خودشـان 

خودشـان آورده اند. آنهائی که در نواحی قحطی زده هستند قربانی فساد، یا تنبلـی، یـا فقـدان پـیش بینـی 

) را مطالعات زیادي ثابت کـرده انـد، نههستند. این نوع سرزنش قربانی ها ( در دفاع از باور به دنیاي عادال

که شامل مطالعاتی هستند که نشان داده اند که هرچه باور به دنیـاي عادالنـه قـویتر باشـد امکـان سـرزنش 

 Wagstaff 1983; Furnham and Gunterقربانی براي سرنوشت شومش بیشتر می شـود ( 

1984; Harper and Manasse 1992; Dalbert and Yamauchi 1994; 
Montada 1998). 

تقصـیر کـاري دارد  عامالنبه   باور به دنیاي عادالنه نیروي زیادي براي تبدیل قربانیان بی تقصیر     

نیـرو را مـی تـوان در که مستحق آن چه هستند که بر سرشان آمده است. یکی از زننده ترین مثالهاي ایـن 

یافت، وقتی که توسط ریگان بعنـوان وزیـر آمـوزش  (Eileen Gardner )نوشته هاي آیلین گاردنر 

رسوائی کوتاه مدتی  ،همراه با ویلیام بنت بعنوان معاون مخصوصش در اداره ي فلسفه ي آموزشی و عملی

دت معلـول بـه اطـالع عمـوم رسـید. ببار آورد. بعد از انتصابش بعضی از نظراتش در باره ي کوکـانِ  بشـ

گاردنر شاکی بود که منابعی که براي کمک به کودکان معلول مصرف می شود منابعی را که بایـد بـراي 

بیهوده مصرف می کنند، و این امر که کودکان معلول قربانیان کودکان طبیعی بکار گرفته شوند کمک به 

آنها به غلط فرض می گیرند که بخت آزمائی "تند. بلکه مسئول گرفتاریهاي خودشان هس نیستندبی گناه 

زندگی آنها را بطور اتفاقی مجازات کرده است. چنین نیست. بر سر هیچ کس هیچ چیزي وارد نمی شـود 

). ( و اگـر کـه کـودك نـاتوان آن را طـی 1984(  "مگر در مرحله اي از رشـدش آن را فراخوانـده باشـد

د آن را در زنـدگی قبلـیش فراخوانـده باشـد.) در حـال حاضـر زندگی فعلیش فرانخوانده باشد، پـس بایـ

 "سطح رشد معنوي درونیشان"کودکان بشدت معلول نه بعلت این که قربانیان بی گناه هستند، بلکه بعلت 

  مشقت می کشند. 

ما نه تنها قربانیان بی گناه را براي سرنوشت شومشان سرزنش می کنیم، بلکه باور به دنیاي عادالنه         

. بـه مـوارد (Lerner 1980, 123-25 )ربانیان را تشویق می کند کـه خودشـان را سـرزنش کننـد ق

اسفبار کودکانی فکر کنید که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و خودشان را قانع کرده اند که ایـن سـوء 

باشند  "هاي خوبی بچه"استفاده را با رفتارهاي بد خودشان بر سر خودشان آورده اند، و اگر می توانستند 

باعث می شد سوء استفاده ها قطع شوند. کودکانی که والدینشان از هم طالق می گیرند اغلب خودشان را 
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مسئول طالق می دانند. داستان ایوب در شکلی کائناتی اجزاء کلیدي باور به عادالنه بودن جهـان را ارائـه 

، کسی که از خدا می ترسـد، و از شـیطان دوري انسان کامل و با استقامت"می دهد. خدا ایوب را بعنوان 

بی تقصیرانه اي مفعول شرط بندي کائناتی می شود: فرزندانش  بطورمعرفی می کند؛ اما ایوب  "می جوید

ملکش را از دست می دهد، و بدنش با زخمهاي خونریزي پوشـیده مـی شـود مای همه يکشته می شوند، 

راي عیـادت مـی آینـد نتیجـه مـی گیرنـد کـه ایـوب بایـد وقتـی دوسـتنانش بـ "از کف پا تا فرق سرش."

رفتاربشدت خالفی کرده باشد که دچار چنین بدبختی هاي وحشتناکی شده اسـت. بـاالخره، خـود ایـوب 

توبه  "در خاك و خاکستر"هم نتیجه می گیرد که خودش این بالها را با غرورش بر سرخودش آورده، و 

نیان بی گناه غالباً استنتاج می کنند مطابقـت دارد: مـن بایـد کـاري ایوب با فرجامی که قربا دلیلمی کند. 

کرده باشم که مستحق این باشم، به طریقی این بایـد تقصـیر مـن باشـد ( قضـاوتی کـه بـا بـاور پـا برجـاي 

واقعاً مطمئنی که "خودشان به دنیاي عادالنه تسهیل می شود، و اغلب با قضاوت اطرافیان تکمیل می شود: 

). سرزنش کردن خودمان درد و ناراحتی کمتـري از "ي که او را بطرف خودت جذب کنی؟کاري نکرد

باوري دارد که دنیا و خدایانش مستبدانه و ناحق هستند. در حقیقت، داستان ایوب آنقـدر ناراحـت کننـده 

اي  االً از افسـانهاست که، محققان کتب عهد عتیق موافقنـد کـه بـه آن خاتمـه اي ( از منـابع دیگـر، احتمـ

اسطوره اي بدهد: خدا قبول کرد که ایوب مـرد صـالحی  پایانیاضافه شده که به کتاب ایوب  باستانی تر)

است، بشـدت کسـانی را کـه ایـوب را شـرور خوانـده بودنـد ادب کـرد، و بـه آنهـا دسـتور داد از ایـوب 

و برابر آن چـه کـه خدا به ایوب د"خردیتان ادب خواهم کرد)؛ و  عذرخواهی کنند، ( شما را به خاطر بی

به او قطعه اي پول دادنـد، "و  "برادرانش به او وارد شدند و او را تسکین دادند همه يو  "قبالً داشت، داد

. اخالقیات مؤخره ي اضافه شده خیلی ارام بخش تر است، با وجودي که "و هر کدام گوشواره اي از طال

ایوب حق  "وب را بیشتر از ابتدایش بخیر کرد.پس خداي صاحب عاقبت ای"با داستان اصلی تفاوت دارد: 

  است، خدا حق است، و انسان بحق پاداش بحقی می گیرد. 

ما ممکن است اغوا شویم و فرض بگیریم که عوام بـا بـاور بـه دنیـاي عادالنـه گـول خـورده ولـی       

است. همان  مطلقلت فیلسوفان برتر از آنها هستند. اما در حقیقت تاریخ فلسفه ي غرب مملو از باور به عدا

) ذکاوتمندانه روشن می سازد، باور به این کـه دنیـا Bernard William 1993طور که برنارد ویلیامز ( 

یعنـی بـاور بـه ایـن کـه پرهیزکـاران پـاداش  –عادالنه است از نظر اخالقی بخوبی نظم یافته و حق اسـت 

اثرتوانمندي بر تاریخ فلسفه گذاشته است.  –بحقشان را دریافت می کنند و نابکاران کامیاب نخواهند شد 

که کسی کـه عادالنـه رفتـار کنـد  گفتدر بین فیلسوفانی که خود را وقف جهان عادالنه کرده، افالطون 

حتماً زندگی بهتري از کسی خواهد داشت که ناعادالنه رفتار کند؛ ارسطو بیـان داشـت کـه بـا اخالقیـات 
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طـوري باشـد کـه  بایـدکه دنیـا  می گویدشود؛ کانت  می زندگی کردن موجب شکوفائی واقعیخوب 

افالطـون، "هرگز غیر ممکن نباشد که وظائف اخالقی مان را انجام دهیم. همان طـور کـه ویلیـام نوشـته : 

ارسطو، کانت، هیگل، همه در یک جبهه هستند، همه به طریقی باور دارند که جهان یا تـاریخ یـا سـاختار 

شایسته اي فهمیده شوند، طرحی ایجاد می کنند که به زندگی انسانها و آمال منطق انسان، وقتی که به طور 

). یعنی که، همه ي این ها بـاور دارنـد کـه عـدالت بطریقـی 1993، 163(  "و آرزوهایشان معنی می دهند

دنیا است. ویلیام توجه می کند که فیلسوفان معاصر این باور را از دسـت داده انـد، و در  ساختارجزئی از 

تیجه با نمایشنامه نویسان دراماتیک یونان باستان بیش از حدي که ممکن است پی ببریم، اشتراك فکـري ن

  دارند.

  

ما در یک موقعیت اخالقی اي هستیم که نه تنها در وراي مسیحیت، بلکـه در وراي 

ما می دانیم کـه جهـان بـه خـاطر مـا  ..میراث کانتی و هگلی آن قرار گرفته است.

ت، یا ما جهان نیستیم، یا این که تاریخمان داسـتان منظـورداري را ساخته نشده اس

بیان نمی کند، و یا این که هیچ مرتبه و مقامی خارج از دنیا یا تاریخ وجود نـدارد 

که از آنجا امیدوار باشیم که بتوانیم فعالیتهایمان را تصدیق کرده و اعتبار ببخشیم. ما 

د زیـادي از دسـتاوردهاي انسـانی کـه باید به هزینه هاي وقیحی که صـرف تعـدا

می شود،  بازتابیبرایشان ارزش قائل هستیم اعتراف کنیم، که شامل خود همین فهم 

نفع الیبنیزي  –و تشخیص بدهیم که رستگاري تاریخ هگلی یا تجزیه و تحلیل هزینه 

 )eibnizeL اي وجود ندارد که نشان دهیم که باالخره در آخر به اندازه ي کافی (

ما مانند آنهائی هستیم که، از قرن پنجم به قبل،  ..ه چیز بخوبی تمام خواهد شد.هم

براي ما آثاري از هوشیاري اي بجا گذاشته اند که تـا آن زمـان بـا کوشـش هـاي 

افالطون و ارسطو بررسی نشده بودند تا روابط اخالقی ما را با دنیا کامالً قابـل فهـم 

  ). 1993، 166کنند ( 

   

اگر از هر فیلسوف معاصر بپرسید که آیا جهان بطور بنیادي  –این که ما این را آگاهانه می دانیم  اما علیرغم 

عادالنــه اســت، و یــک دوجــین از مثالهــاي مشــقت بــار از ناعــدالتی هــاي کــالن، از بــرده داري گرفتــه تــا 

فعول اثـرات عمیـق ما هنوز هم م –هولوکوست، به ذهن آمده و انتظار جواب منفی به سؤال ایجاد می کنند 

کانتی مزدوج با باور ناآگاه عمیقمان به دنیـاي عادالنـه اي هسـتیم کـه هنـوز هـم  –عدالت عرفی افالطونی 
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خودش را در نظریات فیلسوفان معاصر نشان مـی دهـد، و بخصـوص بـاور بـه مسـئولیت اخالقـی را تأئیـد و 

اً در سیستم باوریمان، سازمانهاي دادگستري، تقویت می کند: باور به دنیاي عادالنه و استحقاق عادالنه عمیق

ما را در معرض ایـن قـرار مـی  مطلقو سیستم مسئولیت اخالقیمان ریشه دوانده است. باور ناآگاه به عدالت 

چـه  "چه حقشان است را بدسـت مـی آورنـد، آن": مردم عموماً استحقاق عادالنه باور پیدا کنیم دهد که به

اجتماع و یا چه توسط موقعیت ها سهمیه بندي شوند. بنابراین وقتی که کسی  این استحقاقات عادالنه توسط

مجازات می شود، یا کسی متمول است در حالی که کسانی دیگر در فقر زندگی می کنند، یا این کـه یـک 

گروه از امتیازات زیادي برخوردارند در حالی که گروهی دیگـر ( شـاید آواره هـاي فقیـر شـده اي کـه از 

به کشور ثروتمندي محروم مانده اند) از محرومیت ها دچار مشقت هستند، تمایـل عمیقـی وجـود دسترسی 

دارد که فرض گرفته شود که به طریقی هنوز هم عدالت برقرار است. این باوري آگاهانه نیسـت کـه بتوانـد 

واند برداشتی را هاي جدي را تحمل کند: من هیچ دلیلی ندارم که بتوانم به نحوي ارائه دهم که بت موشکافی

که من مستحق مقام ممتازي هستم که در یک اجتماع متمـول دارم، در حـالی کـه کـودکی کـه در فقـر در 

جامایکا یا گواتماال متولد می شود بطور عادالنه اي مستحق مشقتهائی است که متحمل مـی شـود. امـا بـاور 

بخشش می کنـد کـافی اسـت تـا جلـو مـرا ناآگاه عمیق به دنیاي عادالنه که چنین استحقاق بحقی را بذل و 

  بگیرد.  ر باره ي این ناعدالتی آشکاربراي نگران شدن زیاد د

مبادا فرض بگیریم که باور به دنیاي عادالنه یک توهم است کـه ممکنسـت افالطـون و کانـت در        

صـر دچـار چنـین باریک بین تـر معا برابر آن سرفرود آورده باشند، در حالی که فیلسوفان ماهرتر و از نظر

وجود مسئولیت اخالقی ارائه شده توسط دو نفر از تیزبین ترین و از نظر روانشناسـی  دالئل توهمی نیستند،

) و جرج شر Daniel Dennettمطلع ترین فیلسوفان در صحنه ي معاصر را در نظر بگیرید: دنیل دنت ( 

) SherSher Geدر کتاب .( Elbow Room،  مـانی اي بـراي مسـئولیت ملیح خود دلیلدنیل دنت

اخالقی ارائه داده است. دنت ادعـا مـی کنـد کـه ( بـا اسـتثنائات نـادر) مـا از نظـر اخالقـی مسـئول نتـایج 

شکسـت هـا و  "شـانس مسـابقه"زندگییمان هستیم، گرچه دقیقاً برابر هم شروع نمی کنیم، امـا تفاوتهـاي 

ر دراز مدت تـوزیعی مسـاوي در همـه چیزهـا علیرغم این، شانس و اقبال د"مزیت ها را خنثی می کنند.: 

اذعان می کند کـه همـه ي مـا شـروع برابـري نـداریم؛ امـا  راحتی). دنت به 1984، 95(  "برقرار می کنند

مسابقه ي زندگی دو ماراتون است، نه دو سرعت، و در نتیجه شانس هـاي مسـابقه اوضـاع را تعـدیل مـی 

تیکـی، یـا محیطـی در اوان عمـرش شـروع مـی کنـد بعـداً کنند: کسی که از وضعیت نامساعد توانهاي ژن

شانسهاي تعدیل کننده اي در زندگی بدست می آورد، و لذا ما تقریباً فرصتهاي برابـري خـواهیم داشـت. 

برقرار نمی کنـد. امتیـازات اوان زنـدگی بطـور  "تعادل"شانس مسابقه: "مسلم است که دنت می داند که 
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این گونه امتیـازات تمایـل بـه انباشـته شـدن  بالعکسمتعادل می شوند، ولی  "شانس مسابقه"نادري بعداً با 

دارند. بازي کن جوانی که بطور طبیعی استعداد بیشتري دارد بیشتر وقت بـازي بدسـت خواهـد آورد، در 

باشگاه هاي بهتري بازي خواهد کرد، مربی هاي بهتري خواهـد داشـت، بـراي تـیم هـاي پـر سـتاره تـري 

و برعلیه رقیبان بهتري بازي بیشتري می کند؛ فرزند یک خانواده ي متمـول کـه از منـافع انتخاب می شود 

پیش مدرسه اي ( که بسیار گران هم هستند) بیشتر بهره می برد از مدارس آمادگی عـالیتر ( یـا حـداقل از 

فـع میراثـی بهترین مدارس حومه هاي شهر)، دوره هاي درسی پیشرفته تر، معلم براي کنکور، و احتمـاالً ن

  براي انتخاب بهترین دانشگاه ها نیز بهره خواهد برد. 

  ی بسیار شبیه به این ارائه می دهد:دلیلجرج شر       

  

غیـرممکن  Nباشد، اگر تفاوت بین آنها بـراي  Nدر ابتدا قویتر و باذکاوت تر از  Mحتی اگر 

ق برتري هائی نیست مستح Mبرسد، این تفاوتها تنها متضمن این هستند که  Mکند که به حد 

ذکاوت، و سایر هدیـه هـاي ذاتـی نـدرتاً  ،توانائی پیدا کرده است. ولی، تفاوت در Nکه بر 

آنقدر برجسته هستند که چنین اثري داشته باشند. بزرگترین اثر معمولی این تفاوت ها صـرفاً 

ت کار این خواهد بود که براي شخص کم استعدادتر براي رسیدن به حد مورد نظر از موفقی

خواهد بود. او باید کوشش بیشتري بکند، منابع در دسترسـش را بـا مراقبـت بیشـتري  مشکلتر

 1987 ،31-32ام دهـد، و امثـال ایـن هـا ( پرورش دهد، برنامه ریزي هاي زیرکانه اي انج

George Sher,  .( 

  

بخـت "بی می داند کـه بخو –اگر در چنگال باور به عادالنه بودن جهان گیر نیافتاده باشد -شر ولی جرج 

استعدادها و نیروها را آن چنان هم یکدست توزیع نمی کنـد. شـهامت و اعتمـاد بـه نفـس  "آزمائی طبیعی

، کسی که در ابتدا تجربیات ذکاوتی مهمتري بالعکسمستقل از سایر استعدادها توزیع نمی شوند؛ درست 

پیدا می کند، و در نتیجه احساس نصیبش شده در کوشش هایش براي حل مسائل مشکل موفقیت بیشتري 

 )بیشـتر  "منـدي مـزمنمعرفت"، شهامت بیشتر همراه با Bandura 1997 )اعتماد به نفس توانمندتر ( 

Cacioppo and Petty 1982) و در نتیجه عالقه ي بیشتر به درگیري در تفکر سنگین ریزبینانـه ،

تر نه تنها شهامت بیشتري پیـدا نمـی کنـد، بلکـه پیدا می کند. دانش آموز با استعداد کمتر و با موفقیت کم

پشـتکار  توانـائی شکست هاي مکرر احتمال تولید احساس اعتمـاد بـه نفـس ضـعیفتر و در نتیجـه بالعکس

شود ( که ندرتاً و بـدون  "معرفتی بینواي"کمتري را باعث شده، و احتمال بیشتر دارد که این دانش آموز 

دانش آموز خوشبختی اسـت کـه تبـدیل بـه  گرایشات  بالعکسود) که عالقه درگیر تفکر ریزبینانه می ش
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در یک بخش بـه  توانائی ) می شود.سنجشی( که مشتاقانه درگیر مجادالت  "درك کننده ي مزمن"یک 

هاي دیگر می شود، درست همانطور که بازیکن با اسـتعداد بسـکتبال  توانائی احتمال زیاد موجب پرورش

 "زرنگی زمین بـازي"، و مربی بهتري پیدا کرده، که در نتیجه شهامت بیشتر و که وقت بیشتري براي بازي

  در او می شود. "اعتماد به نفس بسکتبال"توانمندتر و احساس برتر 

ان است؛ اما کدپیروزي الك پشت کوشا بر خرگوش چابک اما بازي گوش داستان جالبی براي کو     

داستان می کند، بازتـاب دلسـرد کننـده  قبولنه ما را تشویق به عمیق ما به دنیاي عادالبا وجود این که باور

 –این داستان را فقط یک خیال بافی تشخیص می دهد. ادعا این است که ما همه فرصتهاي یکسانی داریم 

یعنی با نگاه از یک منظر بلند تر، بخت و استعدادها، و موقعیت ها در این دنیـاي عادالنـه متعـادل خواهنـد 

ر چیزهائی هستیم که به انجام می رسانیم. دنت و شـِ  همه يین همه ي ما مستحق منافع یا مضار بنابرا – شد

هر دو می دانند که شکست ها و استعدادها، حتی بطور زمختی هم توزیع نمی شوند؛ و این ادعا نشـانی از 

ی می تواند چنین باوري به دنیاي عادالنه است که حت –ولی ندرتاً آگاهانه شناخته شده ي  -قدرت عمیق 

ر را مجبور کند که چنین ادعاي کـاذبی را ارائـه دهنـد. امـا اگـر الك ی مانند دنت و شِبصیرتفیلسوفان با 

بطریقـی فرصـت مناسـب و  بایـد، و بنابراین الك پشت استپشت آخر شود؛ حقش است، دنیا عادالنه 

  تقریباً مساوي براي بردن مسابقه می داشت. 

بایـد، دال بـر "کلـی اي اسـت کـه  رونـدین تظاهرات بـاور بـه دنیـاي عادالنـه یکی از برجسته تر       

ت، چیزي به این مضمون: اً بعنوان تعریفی قیدي منظور داشرا می توان صرف رونداست. البته، این  "توانستن

آن رفتـار از نظـر اخالقـی کـه رفتار خاصی را انجام دهد اگر و فقط اگر  بایداگر که بگوئیم که شخص 

امی بوده و در توان آن شخص براي انجامش باشد، درست گفته ایـم. بـا ایـن وجـود، وقتـی کـه مـردم الز

را می کنند، معموالً فرض می گیرند که خودشان اظهار نظـري کـرده  " باید دال بر توانستن است"ادعاي 

   توصیفاند که بیش از تجزیه و تحلیل صرف است، ادعائی اخالقی کرده اند که بیشتر از معنی و 

این ادعائی است مربوط به  "ما در انجامشان هستند. توانائی الزامات اخالقی در حد همه ي"کلمات است. 

اخالقی که نه تنها صرفاً از نظر تعریف، بلکه بطور کلی  –طبیعت الزامات و دنیاي اخالقیمان: تآکیدي ورا 

  صادق است. 

صدق می کند؟ مطمئنـاً بطـور صرفاً قیدي نیست، ه یک تعریف با فرض بر این که این گفتآیا ولی       

وسیعی فرض بر صحیح بودنش است؛ اما بر چه پایه اي؟ چرا باید باور کنیم کـه مـا نمـی تـوانیم الزامـات 

. در واقع براحتی می توان به مثالهـائی فکـر کـرد کـه نباشیم اخالقی اي داشته باشیم که قادر به انجامشان
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دست و دلبازانه به من مقدار قابل مالحظه اي وام ( بدون بهره) داده اید، با این متضاد این ادعا هستند. شما 

شرط که من وام را دو ساله پرداخت کنم، وقتی که احتیاج خاصی به پول دارید. بدبختانه وضع مـالی مـن 

قـر و امالك مرا به ف یبدتر می شود: سرمایه گزاري من در امالك وضع خوبی داشتند، اما انفجار بادکنک

اعتباري من خراب شده است. من پولی نـدارم، و راهـی هـم بـراي وام گـرفتن شاخص فالکت انداخته و 

این کار را بکنم. در واقع، مـا مـی تـوانیم ایـن  نمی توانمقرض شما را پس بدهم، اما  بایدندارم. اما من 

نیسـتند را پیـدا  نسـتنتوا بـه که دلیـل ضـمنی بایدهائیمثل را کمی شاخ و برگ داده، و تعداد زیادي 

کنیم. شما با مهربانی به دوستتان وام را بدون بهره کرده بودید، و حاال من الزامی دارم که آن را معامله بـه 

مثلی کنم که قادر به تأمینش باشم، اما نمی توانم. شما پول را براي جراحی اي که زندگیتان را نجات مـی 

براي جلوگیري از مشقات باید دیگران را کمک کرد مـن بایـد  دهد الزم دارید، و در نتیجه ي الزامی که

کمکتان کنم؛ اما نمی توانم. من قول دادم که قرض را پس بدهم، و من بایـد سـر قـولم بایسـتم؛ امـا نمـی 

  توانم. 

بجاي این که احتیاج به تخیل روشنی داشته باشیم، این مـوارد بـه سـادگی قابـل سـاختن هسـتند.         

سوزي مورد تهدید واقع شده و من بایـد نجـاتش بـدهم، امـا مـن ترسـوي فرومایـه اي  فرزند من در آتش

هستم، و دریافتم که نمی توانم بر ترس شدیدم فائق آیم. بایـد نجـاتش دهـم؛ امـا نمـی تـوانم. دوسـتم در 

بیمارستان است، و باید به مالقاتش بروم و خوشحالش کنم، ولی من از بیمارستان ها وحشت مـی کـنم، و 

خانواده ام توسط یـک بـرده دار خشـنی بـه بردگـی افراد ادر نیستم که به این مانع روانشناسیم غلبه کنم. ق

کـنم. امـا  آزاد کشیده شده اند، و هنگامی که فرصتی بدست می آید، باید فرار را رهبري کرده و آنهـا را

شدم. این سري از شکست چندین بار سعی به فرار کرده ام، و هر بار شکست خورده ام و بشدت مجازات 

هاي دردناك موجب شده که دچار افسردگی شدیدي شده و دچار حالت یأس یادگیري شـده اي شـوم، 

دیگر توان کوشش براي فرار نـدارم.  – (Seligman 1979 ) مانند سگهاي سلیگمن * –که در آن 

  فرار کنم و به خانواده ام هم کمک کنم فرار کنند، اما نمی توانم.  بایدمن 

-----------------------  

 )روانشناسی انجام شده توسـط سـلیگمن در مـورد یـأس یـادگیري شـده  آزمایشمترجم: اشاره به 

Learned Helplessness)  در سگهائی است که بطور اتفاقی نشان دادند که افسردگی و بیماریهاي

یـت یـا رفتـار باشـد. فقـدان کنتـرول بـر نتـایج یـک موقع ادراكروانی مربوطه ممکن است ناشی از 

موجوداتی که در تعیین عواقب رفتارهایشان درمانده می شوند را مبتال به درمانـدگی یـادگیري شـده 

و باعث می شود که توده ي مردم مبتال بـه  رویدادهتشخیص می دهند. این امر در سطح اجتماعات نیز 
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ان دچار افسردگی عام شده و مثالً، استبدادهاي خشن با مأیوس شدن از کوشش هاي ناموفق گذشته ش

  دهند. می دیگر براي تغییر وضعیت کوششی بخرج ن

  

هستند که سؤال جالب این است کـه: چـرا کسـی ( و از همـه کمتـر چـرا آشکارمثالهاي مخالف آنقدر  

اظهار نظـري پـذیرفتنی اسـت؟  "توانستن است دال برباید "تقریباً همه ي فیلسوفان) باید دریابد که ادعاي 

توانستن باشد. بعد از همـه ي ایـن هـا، انصـاف دال بر بایستی  بایداین است که در دنیاي عادالنه،  جواب

نیست که چیزهائی وجود داشته باشند که من باید انجام دهم، که من اخالقاً الزام دارم که انجام دهـم، امـا 

پس، از  –اً اما ناآگاهانه باور داریم همان طور که ما عمیق –آنها را انجام دهم. اگر دنیا عادالنه بود  نتوانم

 ، و از آنجـا کـه مـا همیشـهانجـام دهـیمآن جا که ما همیشه قادر هستیم هر کاري را که باید انجـام دهـیم 

داریم که هر چه را که اخالقاً الزامی است به انجام برسانیم، پس قابل قبول است که ما براي انجـام  توانائی

م بدهیم سرزنش شویم. اما علیرغم این، وقتی که با دقت به بـاور ناآگاهانـه ي ندادن کارهائی که باید انجا

 Daniel ) بـه آهسـتگییعنـی  -همـان طـور کـه دنیـل کهنمـان مـی گویـد،  -توانمند نگـاه کنـیم، 

Kahneman 2011)  و موارد الزامات اخالقی نیست خواهد شد که دنیا عادالنه معلوم –فکر کنیم ،

  آورده شان کنیم بطور اسفناکی شایع هستند. که ما نمی توانیم بر

الزام می کند می تواند باعث دلسردي ما از نگاهی آهسته، دقیق، و سخت  بایستینچه که قبول آسان آ  

 از آن جـا کـه [عمل الزام آوري را انجـام دهـد  بایستیبر جزئیات موقعیت هائی شود که در آن شخص 

چنـین کـاري را بـه انجـام  می توانسـتاست کـه آشکاررد، این کار را می ک بایستی ( Jane )جِین

باید وقتی که کـودکش  جِین .می شودسؤاالت آزار دهنده اي  باعث دقیق جزئیات موشکافی . اما]برساند

تب باال داشت و بدنش لکه زده بود، او را به دکتر می برد. این کاري است که مادري با وجدان، دلسـوز، 

بایستی این کـار را انجـام مـی داد، او الـزام اخالقـی دارد کـه از کـودکش  جِین و شایسته انجام می دهد؛

 –بایستی در این جا به معنی دانستن است  –است که او باید وظائفش را انجام می داد آشکارمراقبت کند؛ 

پس او مستحق سرزنش براي اهمال در رفاه کودکش است. اما اگـر کمـی آهسـته کنـیم و بـا دقـت نگـاه 

مشکل را تشـخیص دهـد و فرزنـدش را بـه دکتـر ببـرد،  می توانست جِین باور سهل و آسانی کهکنیم، 

آنقدر هم بنظر محتمل نمی آید. البته، اگر باور داشته باشیم که اراده ي انسان نیروئی معجزه آسا دارد کـه 

چه باشند، او داراي  جِین می تواند بر هر مانعی چیره شود ( یعنی که اهمیتی ندارد که توانها و ضعف هاي

محدودیت ها و موانع پیروز شده و کـار صـحیح را انجـام  همه يخاصی است که با آن می تواند بر  توان

در آن عمل می کرد، نگاه  جِین دهد). اما اگر معجزات را کنار بگذاریم، و با دقت به شرائط واقعی اي که
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جام بدهد انجام دهد نـه تنهـا بنظـر نامحتمـل مـی می توانست آن چه را که بایستی ان جِین کنیم ادعائی که

دقیق تر به احتیاجات فرزندش فکر مـی  باید جِین اشتباه خواهد بود. درست است که راحتیآید، بلکه به 

اي ویژه اي کرد؛ اما هرچه هم که موقعیت و ساختار شخیصیتش بود، با فرض بر این که او توان معجزه آس

نداشت، واقعاً  ) Kahneman 2011ه و تأمل آهسته ي منتقدانه (اندیش براي عوض کردن خودش با

 معرفتی یک بینواياین که چنین کند. درست است، اگر او بجاي  می توانستاشتباه است که بگوئیم او 

؛ درسـت اسـت کـه اگـر در (Cacioppo and Petty 1982 )منـد مزمنـی بـود معرفتیـک  باشد

وضعیتی مختلفی بود، این کـار را مـی کـرد؛ اگـر کـه طـی چنـد موقعیت دیگري، با اشارات و مطلع هاي 

نشده بود، ایـن کـار را  Ego depletion ) (ساعت قبل از بیمار شدن کودکش دچار تخلیه ي نفس*

دانش پزشکی بیشـتري مـی داشـت  اگر او: یعنی که (Baumeister et al. 1998 )انجام می داد 

ربوطه این است که آیا او می توانست در دقیقاً همان شرائط چنین کاري را بکند. اما سؤال م می توانست

ها و محدودیت هائی که در واقع داراست کار الزم را انجام دهد؛ یعنـی کـه، آیـا او  توانائی با دقیقاً همان

 –این کار را می کرد. و وقتی که ما با دقت و با جزئیات موضوع را مـورد بررسـی قـرار مـی دهـیم  واقعاً

احتمال ندارد که فرض بگیریم کـه  –که باور به مسئولیت اخالقی دقیقاً آنها را منع می کند  نوعی بررسی

او واقعاً می توانست چنین کاري را انجام دهد. شما ممکن است چنین می کردید؛ امـا شـما داراي فهـم و 

رول کنتـ –، و شـما داراي مرکـز (Bandura 1997 )قویتري هسـتید  معرفتی احساس اعتماد به نفس

مند مزمنـی هسـتید معرفت، و شما یک جِین برخالف کنترول خارجی ،(Rotter, 1966) داخلی هستید

است، و شما جدیداً مجبور نبودید که تصمیم مشکلی بگیریـد و در  معرفتی یک بینواي جِین در حالی که

باید دقیقتـر  جِین .در چنین وضعی بود جِین نتیجه در حالت تخلیه ي نفس قرار نگرفته بودید، در حالی که

فکر می کرد؛ اما وقتی که ما جزئیات را بررسی می کنـیم بجـاي ایـن کـه آنهـا را چشـم پوشـی کنـیم، و 

الزم می  جمع شدنکه  هر وقت و هر جائی حواسش،براي تمرکز کلیدي  جِین توانائی تشخیص دهیم که

نیسـت؛ پـس  ئیمعجـزه آسـا نائیتوایک  -ما، چه بهتر چه بدتر  حواس مانند تمرکز –می شد  جمعآید، 

غیر از کاري که انجام داده، انجام دهد. امـا تـا هنگـامی کـه بـا  نمی توانست جِین باید نتیجه بگیریم که

دقت می کرد، چون کـه در دنیـائی  بایدجین "(  دقت نگاه نکنیم، باور عمیق ناآگاهمان به دنیاي عادالنه

) به نرمی و آسانی به نتیجه ي آرام بخشی مـی "دقت کند تمی توانسکه عادالنه نظم پیدا کرده او باید 

  می توانست غیر از این رفتار کند، و لذا بطور محقانه اي مستحق سرزنش است.  جِین رسیم که

چنین کاسـتی هـائی داریـم.  فیاز نظر اخالقی کاستی هائی دارد؛ همه ي ما به اشکال مختل جِین مطمئناً،

ئی براي تصحیح کاستی هایش برمی داشت؛ پس با قبول این فرض که او گامهاباید  جِین شکی نیست که



 

 نشر آواي بوف                                                                      134

 

گام هائی براي تصحیح کاستی هاي خودش بردارد ما را در دایـره ي کـوچکی سـرگردان  می توانست

از نظر اخالقی کاسـتی هـائی  جِین که علیرغم اقرار به این که می گویندمی کند. و افراد قلیلی هستند که 

تصدیق کرده ایم که او از نظر اخالقی مسئولیت دارد. چنین ادعائی یا یک تعریـف بسـیار دارد، ما از قبل 

است یا یک ادعاي بسیار نامحتملی از مسئولیت اخالقی را پیشنهاد می کند.  "مسئولیت اخالقی"خاصی از 

کـه  براحتی می توان به مثالهاي فیلسوفانه ي اشخاصی فکر کرد که کاستی هـاي اخالقـی شـدیدي دارنـد

نخواهیم توانست آنها را طوري مسئول اخالقی بحساب آوریم کـه مسـتحق سـرزنش باشـند: ماننـد اسـتاد 

خوش مشرب، مسالمت آمیز فلسفه اي که قهـوه ي صـبحش توسـط دانشـمند دیوانـه ي مشـهور علـوم بـا 

ه عمیقـاً و موادي آلوده شده، که بالفاصله و بطور غیرقابل بازگشتی او را به قاتل خشـنی تبـدیل کـرده کـ

می کند. و آسان اسـت کـه بـه مثالهـاي دنیـاي واقعـی  قبولبازتابانه انگیزه هاي جنایتکارانه ي خودش را 

دوران بـا  -(Robert Harris )افرادي که همین نوع اخالقیات را دارند فکر کنیم: رابرت هـریس** 

سنگ دل، خشـن، و محاسـبه کودکی و نوجوانی خشونت بار غیرقابل تصوري شکل گرفته بود تا به قاتل 

مطمئناً هریس شخصی با کاستی هاي اخالقی عمیقی بود؛ اما اگر بتوان ( با روشنگري  –گري تبدیل شود 

هاي من، خیلی نامحتمل خواهد بود) نتیجه گرفـت کـه رابـرت هـریس مسـئول اخالقـی بـراي رفتارهـاي 

ادعـاي سـهل و  ورايبـزرگ  چنین نتیجه گیري اي محتاج گـامی است که معلومخشونت بارش هست، 

  ساده اي است که رابرت هریس داراي کاستی هاي اخالقی عمیقی است. 

--------------------  

کنترولی یا نیروي اراده از مخزنـی از  –*مترجم: تخلیه ي نفس به ایده اي ارجاع می شود که خود 

ود. وقتـی کـه انـرژي بـراي منابع ذهنی استفاده می کند که می تواند کامالً مصرف شده و تخلیـه شـ

کنترولی مختل می شود، که به آن تخلیه ي نفـس  –بدنبال آن خود  معموالًفعالیتهاي ذهنی کم است، 

  گفته می شود. 

در ارتبـاط بـا قتـل دو  1992** رابرت هریس جنایتکار و قاتل معروف امریکـائی بـود کـه در سـال  

شده بود، و در کودکی مـورد سـوء اسـتفاده قـرار  نوجوان اعدام شد. او در کاروالیناي شمالی متولد

سالگی به زنـدان افتـاد.  13سالگی درگیر با قانون بود و براي اولین بار در سن  10گرفته بود. او از سن 

سالگی بعلـت قتـل غیـر  22سالگیش به علت اتوموبیل دزدي او را رها کرد. در سن  14مادرش در سن 

 رادرش اتوموبیلی را بـا دو سرنشـینشد. در همان سال بهمراه ب آزاد عمد به زندان افتاد و سه سال بعد

ساله اش ربوده و هر دو آنها را به قتل رساند. آنها با همین اتوموبیل بـه بـانکی دسـتبرد زده و یـک  16

سالگی بـه اجـرا  39ساعت بعد دستگیر شده و هریس به اعدام محکوم شد. حکم اعدامش با گاز در سن 

  گذاشته شد.
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توانستن است، و بعالوه این باور به  دال برباور ناآگاه به دنیاي عادالنه زیربناي قبول سهل و ساده ي باید 

) در مسـئولیت  (threshold "آستانه اي"یا  (plateau ) "فالت  " برهانشرح عالقه ي مفرط براي 

گی مـی کنـیم؛ و وقتـی از مسئولیت اخالقی زند فالتی در "الیق"اخالقی کمک می کند. همه ي ماهاي 

یا حداقل به اندازه کافی مساوي که  –هاي مساوي داریم  توانائی که در این سطح باشیم، همه ي ما تقریباً

می توانیم همه را مسئول اخالقی بخوانیم، و تفاوتهاي بی اهمیـت در توانهـا و فرصـتهایمان را مـی تـوانیم 

اي تقصیراتمان سرزنش و براي موفقیت هایمان اعتبـار و در نتیجه می توانیم به حق بر –چشم پوشی کنیم 

بگیریم. بنظر می رسد که ایده این باشد که ما از نقطه اي نابرابر، و با اسـتعدادهاي مختلـف شـروع کـرده 

ایم: و نه شانس هاي مسابقه و نه استعدادها هیچ کدام جبران نشده اند. ولی، باالخره، ما همه تقریباً به یک 

م، یا به اندازه ي کافی اي رسیده ایم که هر تفاوت باقی مانده اي ارزش دلواپسی نداشته و سطح رسیده ای

عادالنه از کـار  -حداقل براي تقریباً همه ي ما –کردن هم ندارد: پس باالخره دنیا موشکافیمطمئناً ارزش 

  را ارائه داده است:  فالت دنیل دنت تصویري روشن از مدلدر آمد. 

  

گر یک مسابقه با یک برنده نیست که بقیه بدنبال آن رده بندي شده باشـند، رشد اخالقی هر

 –مسطح از رشد مـی رسـاند  فالت بلکه پردازشی است که ظاهراً مردم را دیر یا زود به نوعی

بی شباهت به پردازش یادگیري زبان مادري نیست. بعضی از مردم چابک تر و آسان  مثالًکه 

حالی که دیگران بطریقی محتاج کوشـش هـاي جبرانـی بـراي  می رسند در فالت تر به این

  چیره شدن به نامساعدتهاي اولیه هستند.

به انـدازه ي "ولی همه باالخره کم و بیشی به همان گروه ملحق می شوند. وقتی که اشخاص 

خوب فرض می شوند آموزش اخالقیشان تمام شده است، و به استثناء آنها که بعنـوان  "کافی

شهروندي این طور معنی شده که از افراد با اسـتعدادهاي  ..گروه انتخاب می شوند.معیوب از 

، 96تقریباً مساوي تا حدي که تقاضاهاي چنین شهروندي منظور باشـد، تشـکیل شـده اسـت. ( 

1984(  

  

بنابراین تفاوتهاي نقطه ي شروع، بخت آزمائی هـاي ژنتیکـی، و شـانس هـاي حـین مسـابقه واقعـاً مهـم 

می پیوندیم، پس باالخره دنیا  "کم و بیشی به همان گروه"قریباً همه ي ما تقریباً با وضعی مساوي نیستند: ت

 "با استعدادهاي تقریباً مسـاوي، "منصف و عادالنه است. همه ي ما بالغین الیق با مسئولیت اخالقی هستیم 

و شـما بـه  –به شما بستگی دارد و بنابراین آن چه که شما با سهم مساوي از استعدادهایتان انجام می دهید 

  حق مستحق پاداش یا مجازات براي عواقب رفتارهایتان هستید. 
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به اشکال و اندازه هاي مختلفی در مـی آیـد، امـا ایـده ي اساسـی یکـی اسـت. جـان  "فالت  "این      

ي ما را پرورانده است: تقریباً همه  فالت پیچیده ترین مدل (John Martin Fischer )مارتین فیشر 

) کـه بـه ایـن معنـی اسـت کـه مـا قـادریم در شـرائط 2012، 125یـم ( "پـذیر -بطور متوسطی اسـتدالل"

کافی اي وجود دارند که ما نبایـد مرتکـب بعضـی رفتارهـا شـویم و  دالئل گوناگونی تشحیص بدهیم که

ی کنـیم. از از دست زدن به این گونه رفتارها اجتناب م دالئلی  حداقل بعضی اوقات بعلت تشخیص چنین

از کارهـاي بـد  اي داریم، ما در انجـام کارهـاي خـوب و اجتنـاب توانائی آنجا که تقریباً همه ي ما چنین

اي هستیم که استطاعتی دارد که به  "دنیاي عادالنه"داریم، و در نتیجه ما در اي ي مساوي تقریباً قابلیت ها

. و بازهم، از آن جا که این قابلیت کلیـدي چیـزي همه ي ما منابعی براي رفتار هاي پرهیزکارانه ارائه دهد

است که همه ي ما از آن بهره وریم، تفاوت در رفتارها منتج از تفاوتهائی خواهند بود که بـراي پـاداش و 

مجازات منصفانه و عادالنه خواهند بود. دنیائی که مـا در آن قابلیـت هـاي مشـخص متفـاوتی بـراي رفتـار 

اي باشد ( بخصوص اگر ما بر اساس نتایج مختلفـه اي کـه  عادالنهواند دنیاي اخالقی داشته باشیم، نمی ت

ناشی از قابلیت هاي مختلف مهمی باشند افراد را مجازات کرده یا پاداش دهیم)؛ و بنابراین وقتی که ما بـه 

مساوي که هر حداقل به اندازه ي کافی  –قابلیت هاي واقعاً مهم متفاوتی می رسیم، باید تقریباً برابر باشیم 

  تفاوتی در قابلیت ها اهمیت نداشته باشند. 

، مشــکل اساســی آنهــا فالتــی ولــی علیــرغم نبــوغ و خالقیــت قابــل مالحظــه ي ایــن مــدل هــاي        

، مگر این که افکارمان با باوري عمیق به دنیاي عدالنه شکل گرفته باشد. با ایـن واقعاً آشکاراست؛ آشکار

یم کـه تفـاوت هـاي مهمـی بـین سـاکنینش وجـود دارد. تفاوتهـا شـامل را معرفی مـی کنـ فالتی وجود ما

اختالفات مهم در ذکاوت، کنترول شخصی، شـهامت اخالقـی، احسـاس اعتمـاد بـه نفـس، اسـتعدادها، و 

قـرار  "مسـئولیت اخالقـی فـالت" در بین کسانی است که قضاوت شـده انـد کـه در معرفتی شهامت هاي

یعنی با دقت با استفاده از روشهائی نگـاه مـی کنـیم  –اوتها نگاه می کنیم دارند، و هنگامی که ما به این تف

 فـالت می شـوند. معلوماهمیت این تفاوتها  -که باور به مسئولیت اخالقی ما را از این روشها منع می کند 

و سِرا  (Rachel )ل ي چِمسئولیت اخالقی جان فیشر را در نظر بگیرید. رِ "پذیري متوسط –استدالل "

) Sara هر دو واجد شرائط استدالل پذیري متوسط هستند: براي هر دو، حالتهائی وجود دارنـد کـه در (

( فرض بگیرید، قول به دوسـتی کـه  یکی از دوستانشانکافی براي نشکستن قولشان به  دالئل آنها خوبی و

 تشـخیص چنـینبراي رسیدن به ضرب العجل ناشرش تقال می کند) تشخیص داده می شوند؛ و هر دو، بـا 

پذیري متوسط، هر تفاوت  –مسئولیت  فالت ، حداقل تحت شرائطی به قولشان پایبند می مانند. دردالئلی 

باقی مانده اي به سختی ارزش ذکر کردن دارد. اما ما مـی دانـیم کـه تفاوتهـاي ظریـف کوچـک اهمیـت 



 

 نشر آواي بوف                                                                      137

 

جزئیـات نگـاه کنـیم چنـین  به –یعنی به آهستگی و با مراقبت  – با دقتدارند، و وقتی  یحساس و مهم

پذیري متوسطی دارند؛ هـر دو قـول داده انـد  –می شوند. ري چل و سِرا هر دو استدالل  معلومتفاوتهائی 

که تعطیالت آخر هفته را به دوستشان کمک کنند که به ضرب العجل مشکلش برسد؛ براي هـر دو بطـور 

وظیفـه اش پـاي ی پیش آمده؛ ري چل بـه غیر منتظره اي فرصت رفتن به تعطیالت کنار دریاي لذت بخش

رفتارهاي ري  مسیرجدائی شدید چرائی را تسلیم لذاتش می شود. اما اگر ما در باره ي بند می ماند، اما سِ

سؤال کنیم، این سؤالی نیست که فیشر تحقیق می کند: هر دوي این ها بطور متوسطی اسـتدالل  سِرا چل و

ند. اما علیرغم اسـتدالل پـذیري متوسـط هایشان مسئولیت اخالقی داررفتار پذیر بودند، پس هر دو براي –

آشکار می کند که  يرا را طورتفاوتهاي مهم ري چل و سِ همه يهاي دقیق  موشکافیمشترك بین آنها، 

  هر استنتاجی را در ارتباط با مسئولیت اخالقی بی پایه می کند. 

دچار تأمل و اندیشه ي دقیق و شدیدي  تیراحاست که اغلب و ب "مند مزمنمعرفت"ري چل یک         

است که از تفکردقیـق بیـزاري دارد. ري چـل احسـاس  "معرفتی بینواي"یک  سِرا می شود، در حالی که

مـی توانـد از طریـق نیروهـاي حسـاس و مهمـش راه  مـؤثري داشته، و بطور معرفتی شدید اعتماد به نفس

ش براي رسیدن منطقی به نتایج صحیح اطمینـان کمتـري  توانائی در سِرا درست را پیدا کند، در حالی که

اتفـاق دارد. ري چل مرکزیت کنترول داخلی توانمندي داشته، و باور دارد که هر چیزي که در زندگیش 

داراي مرکزیت کنترول خارجی اسـت، سِرا  می افتد بطور کلی تحت کنترول کارآي ذات خودش است؛

خارجی در نظر می گیرد. ري چل در این اواخـر بـا تصـمیمات و خودش را بیستر تحت کنترول نیروهاي 

طی چند ساعت اخیر با تعدادي مسئله ي مشکل در تقال بوده و  سِرا چالش داري روبرو نشده، در حالی که

کـه او را  ) Baumeister et al. 1998(  در حال حاضـر در حالـت تخلیـه ي نفـس شـدیدي قـرار دارد

از اندیشه و تأمل در باره ي مورد اخیر باز می دارد. ري چل در بـاره ي بخصوص در وضعی قرار داده که 

راه و چاره هاي در دسترش با دقت اندیشه و تأمل می کند، و کـامالً در بـاره ي اهمیـت دوسـتی بازتـاب 

کنترولی را به اجرا گذاشـته و در نتیجـه قـویتر هـم شـده  –کرده، و قولی را که داده محترم شمرده، خود 

تر، پرمهارت  عتمادا ممکن است به راحتی نتیجه گیري کنیم که ري چل انسان بهتري است: قابل ااست. م

کنترولـی  –خـود  تـوانتر، در قولهایش پابرجاتر، بطور بازتابانه اي به ارزش هاي خودش پاي بند تر، که 

زیـادي نداشـته، و  عتتمـاددر بهترین وضع کم مایه، و کسی است که قابلیـت ا سِرا ،بالعکسبیشتري دارد. 

دوستی نیست که بتوان به او تکیه کرد. براي ما تعجب آور نخواهد بود کـه وقتـی ري چـل بـا اسـتفاده از 

را شخصیت قوي و پابرجایش، کار درسـتی انجـام مـی دهـد؛ و از هـم تعجـب نخـواهیم کـرد، کـه بـا  سـِ

نـد و قـولی را کـه داده شخصیت بمراتب ضعیفترش، خودخواهانـه رفتـار کـرده و بـه اعتمـادي خیانـت ک
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می کنـیم،  موشکافیرا  سِرا شخصیت هاي متضاد و شرائط ري چل و جزئیاتبشکند. اما هنگامی که ما 

را باور به مسئولیت اخالقی آنها دچار چـالش شـدیدي مـی شـود. ري چـل و پـذیر  –هـر دو اسـتدالل  سـِ

را هد، در حالی کـه ازمتوسطی هستنند، اما ري چل تقریباً همیشه کار درست را انجام می د در بهتـرین  سـِ

  وضع گاه و بیگاهی کارهاي خوب سر می زنند، و هر هوسی او را از راه بیرون می برد.

تا حدي اعتماد به نفس دارند، توان اعتماد به نفس ري چل تنومنـد بـوده  سِرا در حالی که ري چل و    

می  مهمی است، که منجر به آفات رفتاري یاربشدت معتدل است. این تفاوت بس سِرا در حالی که در مورد

ي آزاد "توضـیح"این اندازه تفاوت مهم وجـود دارد؟  چرا). اما a 2008 Baumeister، 70-71شود ( 

در  انتخاب می کند که کوشش اعتماد به نفسـش را بکـار گیـردگرایان که ري چل به سادگی 

تی وقتی که ما کشف می کنیم کـه چنـین است؛ ح کردنیچنین کاري نمی کند، کمتر باور  سِرا حالی که

 کردنیي گرایان کمتر باور آزاد تفاوت مهمی در اعتماد به نفس در اوان کودکی شکل می گیرد، ادعاي

دبستانی که سطوح باالئی از اعتماد بـه نفـس  –کرده اند که کودکان پیش  معلومخواهد بود: روانشناسان 

داشت که در نوجوانی سطوح باالتري از اعتماد به نفس نشان  نشان می دهند احتمال بسیار بیشتري خواهند

و  (Mischel, Shoda, and Peake 1988; Shoda, and Peake 1990 ) دهنـد

با امتیازات بهتر، تطابق بهتر، و موفقیت هاي بزرگتـر بـین فـردي  مسلمیسطوح باالي اعتماد به نفس بطور 

بنـابراین پایـه ي اساسـی  (Tangney, Baumeister, and Boone 200 ) .تطبیـق مـی کنـد

ن سن بسیار مسـخره براي سطح اعتماد به نفس در دوران نوجوانی و بلوغ در سنی ریخته می شود که در آ

هـاي  توانـائی را مسئول اخالقی براي سِرا گوئیم که بطور واضحی ظالمانه است که ري چل واست، اگر ن

  بدانیم.  شانمتفاوت اعتماد به نفس

این به این معنی نیست که درجه ي اعتماد به نفس افراد در لوح سرنوشت رقم خورده است:  البته        

را افزایش دهد. پس ري چل که از  توانائی شخص می تواند این خود کنترولی هايتوان تمرین کردنبا 

ی مند مزمن با مرکزیت کنترول داخلی قوي و حداقل داراي توان اعتمـاد بـه نفـس متوسـطمعرفتقبل یک 

را در باره ي چگونگی افزایش اعتماد به نفـس  (Roy Baumeister)بود، کتاب عالی روي بومیستر 

و در نتیجـه در  (Baumeister and Tierney 2011 )   و اهمیـت چنـین شـیوه هـا را خوانـده

 کسـانی نیسـت کـهبـراي سـرزنش زمینه چنین چیزي اعتماد به نفس پیشرفت بیشتري پیدا کرده است. اما 

در می و وقتی که  تخاذ چنین گام هائی قصور می کنند؛در ا معتدل تري داشتههاي اعتماد به نفس  نائیتوا

ري چل براي تقویت قدرتهایش بستگی به توانهائی دارد که خودش نسـاخته یـا انتخـاب  توانائی کهیابیم 

ز بـین مـی رود. در براي مسـئولیت اخالقـی بـه سـرعت ا سِرا نکرده، زمینه براي در نظر گرفتن ري چل و
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مـی کننـد، وقتـی کـه مـا بـه  پـذیري متوسـط را اقنـاع –استانداردهاي اسـتدالل  سِرا حالی که ري چل و

کنیم، در می تفاوتهاي قابل مالحظه در تاریخچه اي که توانهاي بسیار متفاوت آنها را شکل داده اند دقت 

مسئولیت اخالقی در گنبدي خـالی مـی  آوايغیرعادالنه بنظر می آید، و  نتیجه سرزنش کردن بنظر کامالً

پذیري متوسط بنظر به اندازه ي کـافی مسـطح  –استدالل  فالت پیچد. اگر از فاصله اي راحت نگاه شود،

بسیار ناهموار تر  فالت کند؛ اما اگر با دقت و از نزدیک تر نگاه کنیم قبولمی آید تا مسئولیت اخالقی را 

ئولیت اخالقی را استوار کند. چنین تفاوتهائی اهمیـت تصـمیم گـري هـاي از آنی است که بتواند بنیاد مس

خودمان و تقویت کردن نیروهاي اعتماد به نفس را که از نظـر روانشناسـی بـاارزش هسـتند کـاهش نمـی 

  دهند؛ اما ادعاي مسئولیت اخالقی را بی پایه می کنند.

ات فلسـفه بسـیار روشـن اسـت، هـاي عمیـق در جزئیـ موشـکافیچرا فیسچر که تسهیالتش براي         

حتـی  معرفتـی در الفـاظ بـی نـوائی وقف کرده است؟ در مورد فیسچر، توضیحبازجوئی در این نکته را مت

 جواب را در سرسپردگی عمیق ناآگاهانه به دنیاي عادالنه یافـت: مـابطور بعیدي امکان ندارد. شاید بتوان 

است (  عادالنهنتیجه ي متفاوت دراماتیکی مطمئناٌ  را محکوم و ري چل را ستایش می کنیم، و چنینسِرا 

به هر حال، این نتیجه گیري واکنشی طبیعی و تقریباً همـه گیـر بـه رفتارهایشـان اسـت)؛ و در نتیجـه هـیچ 

یت ي شـده آشـکار اسـت. زیربناهـاي مسـئولنتیجـه گیـر دیگري الزم نیست، چون که عـدالتِ موشکافی

می که ما در محکوم کردن و ستایش کردن آنها احساس ذیحق بودن  کافی باشند، چون بایداخالقی آنها 

  . کنیم

مـی کنـد:  حمایـتمسئولیت اخالقی را باور عمیق ناآگاهانه به دنیاي عادالنه مورد  در فالت برهان      

باور مطلق به مسئولیت اخالقی نیز تأئید مـی شـود، و ایـن  برهان از منبع سرسخت سومی در باره ياما این 

وقتی شما به سـطح  مسئولیت اخالقی است: سیستم کارچگونگی  "فالت"بسیار آگاهانه است. واقعاً منبع 

رسیدید ما شما را مسئول اخالقی به حساب می آوریم، و تفاوت هاي مهم بین بالغین ذي  "ذي صالحیت"

ولیت بنظـر حقیقـت مسـئ مـا مسـئولیت اخالقـی سیستمصالح موردي ندارند. حضور توانمند و همه گیـر 

می سازد، و اعتراض به مسئولیت اخالقی بنظر احمقانـه یـا حتـی متنـاقض مـی آیـد. در آشکار اخالقی را 

  سیستم و انتقاد کردن بر علیه آن بنظر بسیار مشکل می آید.  از خارج شدننتیجه 

وان ست کـه آن را بعنـ  آیا جونز در قتل اسمیت واقعاً مسئولیت اخالقی دارد؟ تمایل بالفصل این ا      

که سیستم اخالقـی بـراي مسـئول اخالقـی  ه این معنی که، آیا جونزشرائطیمطرح کنیم. ب درونیسؤالی 

داراست؟ اگر چنین است، پس جونز مسئولیت اخالقی دارد. و البته اگر جونز مسئول  را بودن برقرار کرده
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بـراي مسـئول اخالقـی  اما، سؤال واقعـی شـرائط اخالقی است، پس باور به مسئولیت اخالقی موجه است.

مسـئولیت  سیسـتممسئولیت اخالقی نیست، بلکه این است کـه آیـا خـود  سیستمشمردن جونز در درون 

تقریبـاً جهـانی بـراي وجـود  پر طول و تفصیل بـا مقبولیـتاخالقی موجه است. اگر ما یک سیستم باوري 

ایـن سیسـتم  گسـترش یافتـه يو  قوانین با دقت آراسته شـده در نتیجه يباشیم، پس باید داشته ساحره ها 

لکه ي پوستی مادرزادي عجیبی دارد، سه عـدد  یک زن ساحره است ( اویک روشن باشد که جونزِ  بیوه 

گربه نیز دارد، وقتی که از کنار مزرعه اي عبور می کرد گاوي بطور غیرقابل توضیحی مرد، و وقتـی او را 

)؛ و در مفهومی که توافق کلی اي وجود دارد *ماند بداخل یک دریاچه انداختند بیوه زن روي آب شناور

کمکـی در  یخواهـد بـود. ولـی قابـل اطمینـان قابل اطمینانیکه چه کسی ساحره خوانده شود، سیستم 

برقراري مشروعیت سیستم باور به جادوگري نخواهد کرد. بـه همـین طریـق، ایـن حقیقـت کـه مـا داراي 

این داریم که چه کسی مسئولیت اخالقی دارد هیچ کمکـی بـه  استانداردهاي قابل اطمینان و روشنی براي

مشروعیت سیستم مسئولیت اخالقی نمی کند. دنیـل دنـت و جـان مـارتین فیشـر ( همـراه بسـیاري دیگـر) 

محاسبات بسیار عالی اي براي این که چه کسی را در سیستم مسئولیت اخالقـی مسـئول اخالقـی بحسـاب 

، آنها نوع اعتماد به نفس کـه شـخص را بـراي مسـئول اخالقـی بـودن در بیاوریم ارائه داده اند؛ مخصوصاً

ارائـه  "پـذیري متوسـط –استدالل "سیستم مسئولیت اخالقی واجد شرائط می کند، را روشن ساخته اند ( 

شده توسط فیشر مدلی از این روشن سازي است). ولی سـؤال هنـوز هـم بـاقی مـی مانـد کـه آیـا سیسـتم 

  منصفانه و واقعاً عادالنه است. مسئولیت اخالقی خودش

----------------    

*مترجم: بعضی از معیارهاي تشحیص ساحره ها کـه در قـرون وسـطا توسـط کلیسـاهاي کاتولیـک و 

و باید بـه  ...طان معاهده بسته وو با شی پروتستان استفاده می شد تا به باور برسانند که کسی ساحره است

  ضوع را در کتاب زیست شناسی و اخالقیات شرح بیشتري داده ام. من این مو مرگی فجیع محکوم شود.

  

هسـتند) را  بنیادي کفایـت داراي استاندارد با وجود این کهمنصفانه است که هنگامی که افرادي (   آیا  

 معرفتـی –که اعتماد به نفس ضعیفی دارند، و یا مرکزیت کنترول خارجی توانمندي دارنـد، و یـا بینـواي 

توانند استدالل کنند، ولی بجاي مجذوب شدن به آن از استدالل کردن بیزار می شوند)، و یـا هستند ( می 

هستند که در آن تفکر دقیق ندرتاً پیش می آید، آنها را مسئول اخالقی بحساب آوریـم؟ بطـور  وضعیدر 

و در نهایت خالصه، آیا واقعاً انصاف است که کسی را سرزنش کنیم وقتی که می دانیم که رفتارهاي بد ا

 Shaun )محصول عواملی هستند که بر آنها اعتماد به نفس نداشته است؟ همان طور که شان نیکولس 
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Nichols 2007)  بوضوح نشان داده، منصفانه بودن سؤال اساسی و مشـکلی اسـت. ولـی هرگونـه کـه

اخالقی جواب مسئولیت  فالت است که با ادعاي درونی در باره يآشکارشخص به این سؤال پاسخ دهد، 

را می پرسیم، بنظر روشن است که بعضی اوقات  درونی شد. از آنجائی که ما دائماً سؤال نخواهدداده 

  . هستندافراد از نظر اخالقی مسئول 

هنگامی که ما در سیستم مسئولیت اخالقی غوطه ور می شویم انکار مسئولیت اخالقی نتایج مسخره اي   

دیده می شود. تفصیل سیستم مسـئولیت اخالقـی  استراسنپی. اف.  دلیلر ایجاد می کند. این امر بخوبی د

و ریشه هاي آن استادانه است: ولی وقتی او بر علیه کسانی بحث می کند که مسئولیت اخالقی را  استراسن

 استراسـنانکار می کنند، بحث هایش از مفروضاتی در اندرون سیستم مسئولیت اخالقی شروع می شوند. 

مـی  معـذورکه تحت آنها مـا افـراد را از مسـئولیت اخالقـی  دهدمی ارائه جالبی از شرائطی بسیار  شرح

هاي اخالقی، چه مـوقتی چـه دائمـی، اخـتالل  توانائی داریم: هنگامی که افراد عمیقاً با توهمات، یا فقدان

ی کـالً اناگـر کسـ ریـم.آنها را معذور می دانسبت به آنها پیدا کرده و  واقع بینانه ینگرشپیدا کرده اند، ما 

بـراي  بایـدپـس  –سیستم مسئولیت اخالقـی  اندروناز  از دیديیعنی  –د،نمسئولیت اخالقی را انکار کن

چه دارد هیچ کس نمی داند که او  ..."این است که  ، که دلیل ضمنی داشتن بههمه را معذور کنند همیشه

امض اند یا ایـن کـه همـه در دنیـاي توهمـات کاري می کند یا این که رفتار همه در الفاظ مقاصد آگاه غ

 self )تفـاعلی  –خود گرایشات  زندگی می کنند یا هیچ کس احساس اخالقی ندارد، یعنی که، مستعد

– reactive)، دالئـل ). و البته اگر چنین باشد، هیچ کس به هـیچ عنـوانی1962، 74(  ".است و غیره 

سئولیت اخالقی نیز مـی شـود. در نتیجـه انکـار مسـئولیت اصیلی براي هیچ چیزي ندارد، که شامل انکار م

  می سوزد.  فروریخته و خودشمطلق قی فرومی ریزد و در زیر وزن نابسامانی اخال

فـرض عمیـق یستم مسئولیت اخالقی شـروع کنـیم (صحیح می گوید: اگر ما از مفروضات س استراسن    

تخریبی خواهـد بـود. امـا  –لیت اخالقی خود شایعی که مشکل می توان از آن فرار کرد) پس انکار مسئو

و  رائط طبیعی مسئول اخالقی هسـتیمکه ما در ش نمی شودشروع  مسئولیت اخالقی از فرضی مطلقانکار 

عمیقـاً  همهتا همه را شامل شود ( بطوري کـه هد را گسترش د بهانه هایشبعد از آن حجیم شده و طیف 

ت اخالقی را رد می کنند سیستم اساسی اي را رد می کننـد کـه عیب دار هستند). بلکه، آنهائی که مسئولی

از فرضی شروع می شود که همه ي افرادي که حداقلی از کفایت را دارا هستند مسـئول اخالقـی هسـتند. 

براي آنهائی که مسئولیت اخالقی را انکار می کنند، هرگز مناسب نیست که با هـیچ کسـی طـوري رفتـار 

، تفاوتی نمی کند که آن کس چه اندازه مستدل، معتمد به نفـس، مصـمم، و کند که مسئول اخالقی است

مختلفی رد کند؛ ولی  دالئل . مطمئناً شخص می تواند نظریات الغاگرایان مسئولیت اخالقی را بهبصیر باشد
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همان طور کـه بـراي بسـیاري از مـردم چنـین  –وقتی که ردکردن مسئولیت اخالقی بنظر نامعقول می آید 

مفروضات عمیق سیستم مسئولیت اخالقـی کـار مـی  روند ازکه آنها  به این علت است – ی رسدبنظر م

معذور کـردن "کنند و از الغاگران مسئولیت اخالقی براي زیرپا گذاشتن چنین مفروضاتی انتقاد می کنند. 

ز انـدرون که همه ي افراد اختاللی همیشـگی دارنـد، نـامعقول خواهـد بـود؛ و ا این اساسبر  "دائمی همه

بیافتد.  اتفاقسیستم مسئولیت اخالقی، این تنها راهی است که انکار مسئولیت اخالقی عمومی اي می تواند 

  اما چالش اساسی براي سیستم مسئولیت اخالقی قوانین این سیستم را قبول ندارد.

باشـند، بـاور  احساس تالفی کردن استقرار یافته نیرومنداگر سیستم مسئولیت اخالقی توسط نیروهاي     

ناآگاه عمیق به دنیاي عادالنه، و سیستم مسئولیت اخالقی همـه گیـري کـه شـکهائی در بـاره ي مسـئولیت 

مسـتدلی بـراي بـاور بـه مسـئولیت  مشـروعیتاخالقی ایجاد می کنند بنظر نامعقول می آیند. این نیروها 

 به مسئولیت اخالقی در غیـاببراي باوري مطلق  توضیحیاخالقی در اختیار نمی گذارند، اما در عوض 

در کنتـرول و تعـدیل تمایـل بـه  سئولیت اخالقی وظیفه ي مهم خـودخوب ارائه می دهند. سیستم م دالئل

از بی عدالتی هاي عمیـق هـم در مجـازات و  آداب و رسومیانتقام را انجام داده است، ولی از آن جا که 

راي فهمیـدن علـل رفتارهـاي خـوب و بـد شـده هم در احسان را حفظ می کند، مانع گشودن راه بهتري ب

سیستم مسئولیت اخالقی به هدف این که چیست و چه مضراتی ایجاد مـی کنـد مـا  موشکافیاست. براي 

در  را که محافظ باور به مسئولیت اخالقی هسـتند سیستماتیک و احساسی و ناآگاهی باید نیروهاي توانمند

یعنی احساس تالفی کـردن کـه مـا بـا موشـهاي  –ي اساسی هم بشکنیم. شناخت طبیعت واقعی این نیروها

باور به دنیاي عادالنه که بوضوح توهمی است، و سیستم مسئولیت اخالقـی  –صحرائی در اشتراك هستیم 

اولـین گـام کوچـک بـراي  –همه گیري که سؤاالت را بلعیده و بازجوئی هاي دقیق را سرکوب می کند 

  آنهاست.  نیرومنددرهم شکستن طلسم 
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  پنجمفصل 

  

  

  

  شک گرا باش، نه شک ورا  

  

  

  

  نیل لوي                           
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هرگز مسئول اخالقی  عامالنکه  برهان آوردم ) Levy ,Hard Luck 2011من در کتاب بد شانسی (

براي رفتارهایشان نیستند. هسته ي اصلی نظریه من این مسئله ي غامض است: یا رفتارهـا مفعـول شـانس و 

ل زمان حاضرند (شانس در حول و حوش زمان انجام رفتار)، یا مفعول آن چیزي هستند که تاماس نِـی اقبا

خوانده اسـت (شـانس هـائی  ساختاريور گیرائی آن را بخت و اقبال ) بطThomas Nagel 1979گِل (

. من در این 1)باعث می شوندرا  عامل اوضاع، باورها، و گرایشات که ویژگیهاي مرتبط با رفتارها از قبیل 

کتاب نوشته ام که، به هرحال، شانس و اقبال زیربناي مسئولیت اخالقـی هسـتند. هنگـامی کـه رفتـاري بـه 

علت شانس و اقبال ویژگی اخالقی پیدا می کند، وجود این شانس و اقبال در زمان حال زیربناي مسئولیت 

ه رفتار از نظر اخالقی خوب اسـت یـا اخالقی این رفتار را سست می کنند (ویژگی اخالقی به این معنی ک

به این علت مسئولیت اخالقی را بی پایه می کند که مسئول ناپدید شدن شانس زمان  ساختاريبد)؛ شانس 

اسـت کـه  سـاختاريحاضر می شود. من پیشنهاد کردم که همیشـه تـا حـدي بـه علـت دخالتهـاي شـانس 

می افتند (باز هم تکرار می کنم، تـا حـدي). ویژگیهاي اخالقی هر رفتاري توسط شانس زمان حاضر جا ن

  سازمان یافته است. برهانی مرکزيدر اطراف چنین  بدشانسیکتاب 

 خودم در باره ي انصاف متوسـل شـده ام. مـن بـه یـک برهان، من به بصیرتدر شکل دادن به این       

امالن مسـتحق عـ"متوسل شدم کـه بـر طبـق آن  صیرتیب –ادعا می کنم  –منصف بودن ساده، و  مسلک  

. (9 ,2011) "باشـد بین آنها وجود داشـتهاستحقاق  ستلزمممتفاوتی نیستند مگر این که تفاوتی  برخورد

هم چنین، من به بصیرتم متوسل شده ام تا مقرر کنم که شانس حاضر و شانس سـاختاري بـا تفـاوت هـاي 

ه مرتکـب رفتـار خـالف اخـالق اگر قبول نخواهید کرد که عاملی کـالزام استحقاق داشتن تناقض دارند. 

 ب کـه از رفتـار تاو مرتکب رفتار الف شـده است که ا کنونی، در مواردي که بعلت شانس می شودالف 

مستحق سرزنش نیست، من کار زیادي براي قانع کردن شما از دستم بـر  نظر اخالقی خنثی یا خوب است،

قانع کنم که این امر شامل کوشش براي شما را نمی آید. بعالوه، از من کار زیادي بر نمی آید تا 

ا موارد مشابه آن را من می توانم جزئیات این مورد، ی هاي من نیست: بصیرتسهیم کردن شما در 

می توانم به شباهت هاي این مورد با موارد دیگري که در آنها مـن و دیگـران متمایـل بـه عفـو  ارائه دهم؛
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دیگري که در  ؛ و می توانم به تفاوتهاي این مورد با مواردمسئولیت اخالقی شده ایم اشاره کنعامالن از م

هاي مرا در بـاره ي مـوارد  بصیرتپیداکرده ایم نیز اشاره کنم. اما اگر شما  آنها تمایل بیشتري به سرزنش

  دیگر، و هم چنین مورد اخیر، با من سهیم نشوید، من چیز زیادي دیگري براي گفتن به شما ندارم. 

خـودم هـم  دیـدگاهجواب بدهم که، اگـر موفـق شـوم، بـراي  برهانی من در نظر دارم به در این نوشته، 

طیـف نظریـات در بـاره ي مسـئولیت  یتماماشکال می تراشد. واقعاً اگر موفقیت آمیز باشد، اشکالی براي 

) Tamler Sommers(شک گرا ایجاد خواهد کرد. تملر سامرز  –اخالقی، چه شک گرا و چه خالف

هایمـان،  بصیرتاستدالل می کند که ما با توسل به  )Relative Justice 2012(دالت نسبی در کتاب ع

متوسل می شویم تا بتوانیم بطرقی که  گرایشات همان طور که من هم در کتاب بدشانسی انجام داده ام، به 

مسـئولیت  در باره يرا  خودماندیدگاهاي وابسته به فرهنگ هایمان است واکنش نشان دهیم. در نتیجه 

اخالقی سازمان می دهیم، و نه (آنطور که فکر می کنیم) براي کشـف شـرائط الزم و کـافی بـراي نسـبت 

نظریه هاي مسئولیت اخالقی را هدف قرار مـی دهـد،  همه يسامرز  دلیلدادن مسئولیت اخالقی به عامل. 

ــه  ــل ب ــه توس ــاور دارد ک ــه او ب ــون ک ــیرتچ ــاري * بص ــفه ي هنج ــراي فلس ــا ب  normative) ه

philosophy)  وابسـته بـه فرهنـگ  گرایشـات توسـل بـه  بصـیرتاساسی است. از آن جا که توسل به

است، راهی که سؤال برانگیز نباشد وجود ندارد که بتـوان منازعـه ي بـین برداشـتهاي رقیـب از مسـئولیت 

وابسـته ه به یک رده ي خاص از شرائط ارجاع می شود ک "برداشت"اخالقی را برطرف کرد (که در آن 

ـــه ـــی از  ب ـــاره ي مســـئولیت اخالق ـــی برداشـــت هســـتند). در نتیجـــه ســـامرز در ب ـــک گرائ وراش

)metaskepticism(  پشتیبانی می کند، تا شک گرائی. شک گرایان باور دارند که عامل شرائط الزم

کـه  مشروطی) را احراز نمی کند. وراشـک گرایـان معتقدنـد یابراي این که مسئول اخالقی باشد (الزامی 

  حقیقت مطلبی وجود ندارد که شرائط الزم براي مسئولیت اخالقی چیست. 

------------------------  

*مترجم: در فلسفه بیانات هنجاري ادعا می کنند که چیزها چگونه باید باشـند، چگونـه آنهـا را ارزش 

  .گزاري کنیم، و چه چیزهائی خوب یا بد هستند، کدام رفتاري درست است و کدام غلط

  

که وراشک گرائی یک موضع متزلزل است. وراشـک گرائـی ایـن  می کنم برهاندر این فصل، من     

طوري که برپا شده، مانند شک گرائی مدل قدیمی مورد تهدید فرو پاشی است. حتی اگـر بتوانـد از ایـن 

ي، و شـرائط اخـالق هنجـار همـه ياست، و فقط با قبـول  مستدلفرو پاشی اجتناب کند، مستعد رد شدن 
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(نیهیلیسم) هنجـاري مـی خـوانم، مـی توانـد از رد شـدن  نیست گرائیتبدیل شدن به چیزي که من آن را 

از ورا شـک گرایـان براي بیرون آمدن رویه  اجتناب کند. من پیشنهاد خواهم کرد که جالب ترین مستدل

وانند از ارزشهائی این سردرگمی این است که شک گرائی را قبول کنند: فقط از این طریق است که می ت

  می کنند.  دفاعدفاع کنند که از آنها 
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  وراشک گرائی    

  

  

ی با مسئولیت عاملی خـود فـرد نزدیکدر فرهنگ هائی شبیه فرهنگ ما، برداشت مسئولیت اخالقی بطور 

وصل شده است. سامرز استدالل می کند که فرهنگهاي دیگر برداشتهائی از مسئولیت اخالقـی دارنـد کـه 

ل بشدت سست تري با خود فرد دارند. او بر دو نـوع فرهنگـی تمرکـز مـی کنـد کـه در آنهـا مفهـوم اتصا

مسئولیت اخالقی با شدت بسیار کمتري فردگرائی است: فرهنگ هاي آسـیاي شـرقی، و فرهنگهـائی کـه 

ن بطـور ي را توسعه داده اند. اجازه دهید که بر نوع دوم تمرکز کنیم (مـنیرومنددستورالعمل هاي آبروئی 

  خالصه اي به فرهنگ هاي شرق آسیا در اواخر همین نوشته خواهم پرداخت).

در فرهنگ هاي آبروئی، وقتی کسی خالفی انجام می دهد از کسی کـه مفعـول خـالف واقـع شـده     

انتظار می رود که تالفی کند. اگر در تالفی کردن ها شکست بخورد، سرافکنده شده و ممکن اسـت کـه 

ثی تحقیر شود. در این موارد اهمیت زیادي دارد که قربانی خـودش تالفـی کنـد؛ ولـی توسط اشخاص ثال

گـروه خالفکـار  هر کسی که بهمهم نیست که هدف تالفی همان شخصی باشد که آسیبش رسانده است. 

تعلق دارد تقریباً به همان اندازه مصرف خواهد داشت، و مرگ خالف کـار، مـثالً در اثـر یـک تصـادف، 

  تکلیف تالفی کردن را کاهش ندهد. ممکن است 

ولی، در فرهنگ هائی مانند فرهنگ ما، وقتی که کسـی خالفـی انجـام داده بیشـترین تمرکـز بـر         

و معرفتـی را  یخالفکار است تا قربانی او. اگر خالفکاران شرائط مطلوب خاصی، بخصوص توان کنترولـ

این فرهنگها، بمراتب اهمیت بیشـتري دارد کـه داشته باشند، هدف مناسبی براي مجازات شدن هستند. در 

خالفکار مجازات شود تا این که قربانی قصاص کند؛ مجازات هاي شخص ثالثی کفایت کرده یا حتی بـه 

تالفی کردن توسط قربانی ارجحیت داده می شود. بعالوه، این خود خالفکار است که باید مجازات شود؛ 

  گیرد. جاي او را نمیهیچ کس براي مجازات شدن 

سامرز ادعا می کند که این دو نوع فرهنگ برداشتهاي متناقضی دارند که چه چیزي کافی اسـت         

که عامل براي یک رفتاري مسـئولیت اخالقـی داشـته باشـد. از ایـن گذشـته، او ادعـا مـی کنـد کـه، ایـن 
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 رسـوم آداب وزنـدگی در ایـن اجتماعـات اسـت، و ایـن  آداب و رسـومتفاوتهاي برداشتی محصـوالت 

رویـه  زندگی در این اجتماعات نتیجه ي تطابق با شرائط بومی همان مناطق هستند (به این طریق کـه تغییـر

شـده و قابـل  متمرکـززندگی در سعادت آنها هزینه بردار خواهد بود). در فرهنگ هاي آبروئی ثروت  ي

غلبه دارد. در این فرهنگ هـا  . این ها معموالً فرهنگ هائی هستند که دام پروري بر آنهاحمل و نقل است

براحتی مورد تهدید قرار می گیرد: اگر کسی گله ي شخصی را بـدزدد، یـک شـبه آن نسبتاً  معیشت مردم

شخص به فقر و فالکت گرفتار می شود. زندگی پر مخاطره ي این فرهنگها، و آسیب پـذیري زیـادش بـه 

ا ایجاب می کند. از آن جا که عامالنی که در جنایتکاري، علتی است که پاسخ بی تأمل را در این فرهنگه

این اجتماعات زندگی می کنند به شدت به جنایت آسـیب پذرنـد، عالقـه زیـادي دارنـد کـه بـه دیگـران 

بـا زور و قـدرتی نـاتوان کننـده مواجـه خواهـد شـد.  -حتی خالفی نسـبتاً کوچـک –بفهمانند که خالف 

حکومتی ضعیفی داشته (یا اصالً ندارنـد ) معیـاري ایجـاد  بعالوه، از آن جا که این اجتماعات ساختارهاي

 مـثالً –باشد که تالفی می کند. اگر قربانی فرصت تالفی را از دست بدهـد  باید کسیمی شود که قربانی 

او شهرت خودش را استحکام نمـی بخشـد. در نتیجـه بـا در نظـر  -شخص سومی به نیابت از او تالفی کند

  ي شخص سومی در این اجتماعات، شخص آسیب پذیر می شود. گرفتن نامطمئنی مجازاتها

ولی، درفرهنگهائی مانند فرهنگ ما، اهداف هنجاري در جهت منع از سوء استفاده اسـت. مـا             

) قادریم که از عهده ي به راستیتمایل داریم که جلوي خالفکاري را بگیریم. ما در ارزیابی هایمان ( کالً

که امرار معاش ما بطریقی که امرار معاش گله داران آسـیب پـذیر اسـت، آسـیب بیشتر برآئیم، چون عفو 

اجتماعـات مـا تا هنگامی که شدت جنایت در سطوحی قابل قبول باشد، نوع قواعدي کـه بـر پذیر نیست. 

توسعه پیدا کردند، که در آنها دزدي آسیب رسـان اسـت مسکونی جوامع کشاورزي  در حکمفرما هستند

مسـکونی  –که  چوندر منع سوء استفاده است، و  کالًان کننده است. از آن جا که منافع ما ولی ندرتاً ویر

ي برپـا کننـد، و مـا هـم معمـوالً خوشـحال نیرومنـدي ااجتماعات مانند ما می توانند سـازمانه –هم هستیم 

  هستیم که مجازات هاي را به این سازمانهاي شخص ثالثی محول کنیم. 

مختلف زنـدگی شـکل مـی  ي مختلفی که با این آداب و رسومد که بدنه* هاسامرز ادعا می کن        

هاي متناقضی  بصیرتگیرند در ارتباط با این که چه کسی هدف مناسبی براي مجازات خالفکاري هاست 

و از آن جا که هر طریقـی از  -هائی در ارتباط با مسئولیت اخالقی  بصیرتیعنی تقریباً،  –ایجاد می کنند 

کنشی تطابقی به شرائط بومی حاکم بر محـیط زنـدگی اسـت، مـا نمـی تـوانیم یکـی را برتـر از زندگی وا

ها مصالح ساختمانی اي هستند کـه در سـازمان دادن هـر  بصیرتدیگري قضاوت کنیم. از آن جا که این 

ز هاي متفاوت برداشت هاي متناقضی ابصیرتمسئولیت اخالقی ضروري اند (بطوري که عامالن با  نظریه ي
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مسئولیت اخالقی دارند)، و با در نظر گرفتن این که ما هیچ زمینه ي منطقی براي قضاوت در برتـري یـک 

بدنه ي اجتماعی بر دیگري نداریم، منطقاً نمی توانیم بین ادعاهاي اقامه شده ي رقیب در مـورد مسـئولیت 

ارجح خودمـان را  نظریه ي یداخالقی اي که هر یک از این بدنه ها تولید می کنند، حکم دهیم. پس ما با

  موجه در نظر بگیریم.غیر هم 

  

-------------------------  

) اصطالحی است کـه در علـوم اجتمـاعی بـراي توصـیف framework*مترجم: چهارچوب یا بدنه ( 

آداب و رسوم، سیستم هاي ارزشی، و اسطوره هائی که در یک اجتماع خاص مشترك هستند، بکار بـرده 

  تماعات ممکن است یک یا چند بدنه داشته باشند.می شود. اج

  

شـک گرائـی  -نمـی کنـد، بلکـه از ورا دفـاع برهانش از شک گرائـیکه این  اظهار می داردسامرز     

برداشتهاي مسئولیت اخالقی، منجمله نظریه هاي شک گرایان  همه ي دلیلپشتیبانی می کند، چون که این 

هیچ رده اي از شرائط براي مسئولیت اخالقـی وجـود نـدارد کـه  "ه را بی پایه می کند. او ادعا می کند ک

). 5،2012نیسـت ( "عیناً صحیح"پس هیچ نظریه ي مسئولیت اخالقی  "بتوان به همه ي جهان اطالق کرد،

استراتژي سامرز برا ي دفاع از ورا شک گرائی آشناست. : او بـراي نسـبی نگـري فرهنگـی در ارتبـاط بـا 

بـدون هـیچ  –می کند کـه قواعـد اخالقـی بحث می آورد. نسبی گراي فرهنگی  انبره مسئولیت اخالقی

ی چالشی وجود ندارد که بـه ، و هیچ راه یمتنازعنداز فرهنگی تا فرهنگ دیگري متفاوت و  –پیرایه هائی 

 برهـانتکـاملی بـه ایـن  –تحـولی  طعـمال پاسخ دهیم که کدام فرهنگی برتر است. بـا دادن یـک این سؤ

 هائی که نظریه هاي مسئولیت اخالقی بر آن ها پایه گزاري شده بصیرتامرز بحث می کند که اساسی، س

را کـه برپـا مـی کننـد  و آداب و رسـومیهـا  بصیرتاز فرهنگی تا فرهنگ دیگر تفاوت کرده، و این اند 

هـا تطـابق  بصـیرتتطابق هائی هستند با شرائط بومی هر منطقه اي. او ادامه می دهد که، از آن جا که این 

نمـی را مـی کننـد  دفاعمحلی  آداب و رسوم از بصیرتهاي آنهاهائی با محیط بومی هستند، عامالنی را که 

  نسبت به شرائط محلی، منطقی هستند. پاسخ هاي آنهاتوان متهم به غیرمنطقی بودن کرد. بلکه، 

ترین شرائط متعادل که شکی نیست که، در فرهنگهاي گوناگون، حتی تحت ایده آل  این وجود با      

منازعـه  لذا ما نمی توانیم منطقاً تفکري عامالن به برداشتهاي کامالً متفاوتی از مسئولیت اخالقی می رسند،

ي بین آنها را خاموش کنیم مگر این که بتوانیم نشان دهیم که بعضی فرهنگها بطور برتري موجه تر از بقیه 
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به شرادط بومی غالب شده هستند ما هیچ زمینه اي نداریم هستند. ولی اگر فرهنگ ها واکنش هاي تطابقی 

که ار بین آنها یکی را بعنوان برتر و موجه تـر انتخـاب کنـیم. پـس مـا نخـواهیم توانسـت بـین برداشـتهاي 

از ورا شـک  دفـاعچـه بـراي  –مختلف از مسئولیت اخالقی یکی را انتخاب کنیم. نظریاتی از ایـن گونـه 

نسـبی  –فرهنگـی اسـتاندارد *چه به شکل نسبی گرائی ،استفاده شوند اخالقی گرائی در باره ي مسئولیت

گرائی هاي بدنه اي هستند: این نظریات ادعا می کنند که قضاوتهاي خاص هنجاري توسط یـک بدنـه ي 

اجتماعی ایجاد می شوند، و مشکل توجیه را باید متوجه بدنه هاي متناقض کرد تا متوجـه قضـاوتهائی کـه 

  یک از این بدنه هاي اجتماعی است.  در باطن هر

  

---------------------  

*مترجم: نسبی گرائی به هر نظریه اي اطالق می شود که باور دارد که معیارهاي قضاوتی نسبی بـوده، و 

    یا افراد و محیط هاي آنها فرق می کند.

  

 –تحـولی حـث هـاي بـا ب یجالب توجههمترازان  سامرز (همان طور که خودش تفسیرمی کند) برهان  

بـه  دالئـل ). ایـن Joyce 2006؛  Street 2006 مـثالً( داردبرعلیه نسبی گرائی اخالقی  جدید تکاملی

اشاره به این دارند  دالئل تکاملی ما متوسل می شوند تا به بدنه هاي فرهنگهاي فردي. این –تاریخ تحولی 

ا واکنش هاي اخالقی متفاوتی با آنهائی که اگر تحول و تکامل به راه دیگري می رفت، ممکن است که م

استدالل می کنند که پاسخ هاي اخالقی واقعی  آنها . بر این اساس،کردیم که در زمان حال داریم پیدا می

ما را نمی توان بعنوان راهنماهاي قابل اعتمادي براي حقیقت اخالق در نظر گرفت: چون که واقعیت هاي 

چـون کـه واکـنش  –ریقی رفتار خواهیم کرد که حاال رفتار می کنـیم اخالقی هر چه باشند ما به همین ط

هاي ما با محیط شکل می دهند، نه حقایق اخالقی هاي حساس به درخور بودن هاي اخالقی ما را پردازش 

  لذا ما نمی توانیم آنها را بعنوان راهنماهاي قابل اعتمادي براي حقیقت اخالق در نظر بگیریم.  –

سامرز در واقع ممکن است خبر بدي براي او باشد. مخالفـان نسـبی  ادعايبا  دالئل اینبودن  هم تراز    

گرائی اخالقی به درستی بحث هاي خود را طوري هدفمند می کنند تا نشان دهند که ادعاهـاي مسـئولیت 

بـه شـکل دادن  بـرايهایمان  صیرت. اگر موفق شوند، حق ما را به توسل به بغیر موجه هستنداخالقی، 

ظریه هاي اخالقیات هنجاري بی پایه می کنند. آنها نشان نمـی دهنـد کـه حقیقـت هـاي اخالقـی وجـود ن

نظریـه هـاي  همـه يرا براي اثبات ادعائی در همین راستا بکار نمـی گیـرد کـه  برهانشندارند. اما سامرز 
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ي اثبـات ایـن امـر را برا برهانشمسئولیت اخالقی غیرموجه هستند. بلکه، همانطور که مشاهده کردیم، او 

ایـن  چـرابراي توجیـه مسـئولیت اخالقـی وجـود نـدارد. اي  "عینی صحیح"شرح بکار می گیرد که هیچ 

  تفاوت ؟

که بـر  می کندبرپا  بحثیسامرز به این سؤال پاسخی نمی دهد، ولی بنظر می رسد که پایه هائی براي     

خودش بر علیه مسئولیت  برهانئی اخالقی و تکاملی علیه نسبی گرا –تحولی  دالئل اساس آنها تفاوتی بین

) در مـورد constructivism( تشـکل گرائـی. تفاوت این است کـه: او حقیقـت دارداخالقی وجود 

حقیقت ادعاهاي مربوط بـه مسـئولیت اخالقـی (تـا  اوکه، براي  یعنی فرض می گیرد.مسئولیت اخالقی را 

) مقبـول اسـت. 189،2012( اند پیدا کردهکل تشما  "هنجارها، و اداب و رسوم ،گرایشات "حدي) با 

 سازان در مورد ادعـايفرهنگی در واقع همان گوناگونی هاي بین حقیقت  گوناگونی هاي بیناز آنجا که 

در بـه حقیقـت  درون نگـريهائی که ممکن است به مـا بصیرتفقط تفاوت در  نهمسئولیت اخالقی هستند، 

 راموجه کردن نه گرائی بدنه اي حقیقت را بی پایه می کند، ولی  مسئولیت اخالقی را بدهند، نسبیباره ي 

، ممکن است این را براي برپائی نسبی گرائی کاملی در باره هم معنی با هم(از طرف دیگر، و کم و بیشی 

باشند، شاید  متفاوتدر فرهنگهاي مختلف  خودشان سازاني مسئولیت اخالقی تعبیر کنیم: اگر حقیقت 

، گرچه محلی، در فرهنگ هاي مختلف حقیقت داشته اصیلیاز مسئولیت اخالقی بطور دیگري شرح هاي

  باشد). 

که وراشک گرائـی فقـط بـا فـرو پاشـی بـه یـک نسـبی  آوردخواهم  برهانمن  دنباله ي مطلبدر       

ن امر می تواند از انکار مستدالنه احتراز کند. اما، قبل از این که نشان دهم چگونه ای تريکاملخیلی گرائی 

یعنی قبـل از ایـن کـه تغییـر  –ممکن می شود، تذکري می دهم که آنطوري که وراشک گرائی برپاست 

مورد تهدید براي تبدیل شـدن بـه یـک شـک گرائـی مـدل  –شکل داده تا از انکار مستدالنه احتراز کند 

          قدیمی است. خوب 
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  فرو پاشی به شک گرائی  

  

وجـود دارد. او (ماننـد هم با  خورد مردمربتباطی بین مسئولیت اخالقی و طرز سامرز قبول می کند که ار

می خواند، که بـر اسـاس  "مستحق مستلزمی"من) برداشتی از مسئولیت اخالقی را قبول می کند که آن را 

مسـتحق  "انجـام ایـن کـار مستقل از هر نفع عملی یا عاقبت گرائی" آن کسانی که مسئول اخالقی هستند،

متفـاوت از  ارائـه ي شـرح هـاي). در حالی کـه، 2012، 10یا سرزنش، مجازات یا پاداش هستند ( ستایش

، با تمرکز بر مثالًمسئولیت را بطور متفاوتی توزیع می کنند. بار مسئولیت اخالقی (طوري که فهمیده شده) 

تفـاوت آنهـا بـا شـک مثالهائی که در کتاب سامرز نظر سنجی شده اند، ما می توانیم تفاوت بـین آنهـا، و 

  : نشان دهیمبه صورت زیر  زمختیگرائی را بطور 

  

عالوه بر کسانی که باید مشقت بکشند تا منافع عملی یا منافع عاقبت گرایانه فرهنگ آبروئی: 

که بطـور  ی دیگر، یا به کسانمشقت به کسانی بدهید که باعث مشقت شده اندرا تأمین کرد، 

  ، پیوستگی دارند.شده انده باعث مشقت مناسبی با آنها ک

  

مشقت بکشند تا منافع عملی یا منافع عاقبـت فرهنگ فردگرائی: عالوه بر آن کسانی که باید 

ز شـرط کنتـرول را ارضـاء مـی نوعی ادهید که را به کسانی ب مشقت ،گرایانانه تأمین شوند

  کنند. 

شوند  تأمینجه گرائی شک گرائی: عالوه بر کسانی که باید متحمل شوند تا منافع عملی و نتی

  ندهید.ي مشقت دیگر  هیچ کس هب

  

 است، چون که توصیفی که چگونـه فرهنـگ هـاي آبروئـی و فردگرائـی عـالوه بـر تقریبیی این الگوئ

را  هزینـهبـار به کسانی که براساس نظریاتشان قضاوت شده اند که مسئولیت اخالقـی دارنـد، تحمل هزینه 
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بعضی از این فرهنگ  ممکن استعاقبت گرائی  دالئل حقیقت دارد. بهتوزیع می کنند، فقط بطور تقریبی 

، مـن فکـر مـی کـنم هنوز همنوعی محدودیت را قبول کنند.  متحمل هزینه شوندبراي کسانی که باید  ها

عاملین بیشتري (مطمئناً بمراتب  مشقتکه قبول چنین نظریه هائی از مسئولیت اخالقی مستلزم  واضح است

از ایـن گذشـته، شـک گرایـان از توزیـع  مشـقت خواهـد داد.ینی می شود که شک گرائی بیشتر) از عامل

 مشـقاتاحتراز کرده، و فقط هنگامی چنین می کنند کـه عواقـب اجتنـاب از آن موجـب  مشقتغیرالزم 

  می کند. مشقات بیشتري شود. در نتیجه شک گرائی تعداد کمتري را مستلزم

می کند موجب می شود کـه  به مشقترادي که هر نظریه محکوم این حقایق در باره ي تعداد اف         

یـک وراشک گرائی براي هر کدام التزامات کامالً متفاوتی داشته باشد. بنا بر این هر سـه نظریـه (تقریبـاً) 

حداقلی را قبول می کنند که همه باید آن را بپذیرند. در نیتجه فرق بین این سه نظریه این است که عـالوه 

مگر این که کسـی در بـاره  -پس حاال،  بکشد. مشقتباید  بیشتر و برتر از آناقل چه کسی بر این حد

. ولـی بـر شـودتوجیه  بایدآزار رساندن  قبول می کنند کههمه  - شک گرا باشد کالًهنجاري ي ادعاهاي 

ایـن  بر دیگري ندارد. ولی، در براي توجیه کردن اي اساس وراشک گرائی، هیچ یک از نظریه ها برتري

پـس  –را که الزم مـی بیننـد، توجیـه کننـد  آزار اضافیاگر نظریات غیر شک گرائی نمی توانند  –مورد 

) بـراي غیر وابسته بـه مسـئولیتمستقلی ( دالئل که عالوه بر کسانی که متضمن این نیستشک گرائی که 

برنـده اسـت. قبـول ، بدون هیچ التزامی دارد آسیب دیدنکس دیگري توجیهی براي  دارند، آسیب دیدن

نیست، بطور تعمیمی معادل این است که قبول کنیم کـه موجه براي مسئولیت اخالقی  یشرحاین که هیچ 

اضافی را  کردن شک گرائی، نه وراشک گرائی، حقیقت دارد. از آن جا که نظریات دیگر باید بار توجیه

  . 2ی شودمتوجه آنها متوجیه کردن ها عمدتاً  حمالت مربوط بهمتحمل شوند، 

بـه  کـه نسـبی گرائـی سـامرز بـه وراي مسـئولیت اخالقـیبنابراین من فکر می کـنم مگـر ایـن           

بـه آنهـا متوسـل مـی شـوند،  عاقبت گرایـانکه  ویژگی هاي هنجاري اي، مانند ویژگیهاي هنجاري دیگر

ر مـی کـنم گسترش یابد، وراشک گرائی او به شک گرائی فرو خواهد ریخت. اما، گذشته از این من فکـ

سـرایت دیگـر ، و به ویژ گـی هـاي هنجـاري فراگیري داشتهتمایل به  واقعاًکه وراشک گرائی ممکنست 

کند. بنابراین سامرز ممکنست اعتراضی را که مطرح کردیم از سر باز کند، ولی به قیمتی که حاضر نیست 

  بپردازد. اجازه دهید به این موضوع بپردازیم.
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   نسبی گرائی خزنده     

  

  

عتـراض اسـتاندارد بـه نسـبی گرائـی اسـت. ا عتـارضیکی از مسائلی که سامرز باید با آن مواجه شـود ا

استاندارد این است که ادعاي نسبی گرایان زیربناي خـودش را سسـت مـی کنـد. اگـر قضـاوت هـاي مـا 

آیـا  فرهنگـی حقیقـت دارد؟ گرائیمحصول فرهنگ هایمان هستند، چه بر سر قضاوتی می آید که نسبی 

واهد داشت؟ یا این که نسبی گرائـی فرهنگ خاصی حقیقت دارد؟ این چه معنی اي خیک فقط نسبت به 

د، د چنین کاري بکنـننسبی گرا می توا؟ اگر قضاوت می کند بطریقی فارق از فرهنگ شناور می ماند که

ماننـد ایـن  ضـاتیعتراچرا دیگران نتوانند (فرض بگیرید، قضاوت کردنهاي هنجاري)؟ بنظر می رسد که ا

توجیه تمامی شرح هاي خاص ):  rمی کند (  زیر را ارائه برهان. سامرز هزینه بردارندنظریات سامرز  ايبر

وابسته هسـتند، بـی  بصیرت هابه شدت بر  مسئولیت اخالقی با این کشف که شرح ها ي مسئولیت اخالقی

چه می تـوان گفـت؟ آیـا ایـن  اال در باره يتولید می کنند. حها را بدنه ها  بصیرتپایه می شوند، ولیکن 

تولید می شوند بی پایه نمی شوند؟ اگـر ایـن دو  بصیرت هاي ما توسط بدنه هاهم با این کشف که  برهان

هـا  صیرت، و این بندها اتکا ک بصیرتبر  قاطعشدر نکات  اگر :مستعد فروریزي است ارضاء شوند شرط

  کنند.  در فرهنگ هاي مختلف تفاوت

فقط وقتی در معرض بی اساس شدن قرار می گیرد کـه  برهان آرروش ها گونه آنجا که در این  از      

هـا (یـا هـر دو آنهـا) که یکی از آنبا این انکار هر دو شرط ذکر شده در باال صدق کنند، سامرز می تواند 

هـد کـرد. صـحیح این استراتژي کـار نخوا است که معلوم خوبی. براي من بواقعیت ندارد، به دفاع بپردازد

فکري* وابسته  اي مسئولیت اخالقی هم که به آزمایشهائی مانند آر و مواردي از نظریه ه برهاناست که 

، مثالً –ها وابسته باشند  بصیرتنیستند، به همین روش کار می کنند، اما به هر حال بنظر من می رسد که به 

ها  بصیرتو این که این  –مناسب است  در خصوص این که چه نوع مالحظاتی براي نظریه ي گزینش**

آر بعنـوان یـک  برهـاندر واقع بین فرهنگ ها تفاوتی نمی کنند. من فکر می کنم که بسیاري از مـردم بـا 

بـه ایـن نکتـه اشـاره  (Mill)واقعیت تجربی تحت تأثیر قرار نمی گیرند. بیش از یک و نیم قرن قبل، میـل 

یک (مرد) در لندن کشیش شود، باعث می شـوند همـان مـرد همان عواملی که باعث می شوند "کرد که 
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). مطمئناً این واقعیت را بسیاري از باورمندان ادیان بخوبی 78،1859( "در پکن بودائی یا کنفوسیوسی شود

می دانند و علیرغم آن خللی در ایمانشان پیدا نمی شود. البته، آنها ممکن است در رد نسبی گرائی بدنه اي 

ی کرد می تواند موجب انگیزه شود، دچار اشتباه شـوند، ولـی ایـن واقعیـت فقـط وقتـی بـه که میل فکر م

سامرز کمک می کند که ما بتوانیم نشان دهیم که آنها در زمینه اي کـه سـؤال برانگیـز نیسـت اشـتباه مـی 

  کنند. 

---------------------------------  

اسـت کـه بـراي  رویدادهائیی تصوري فکري توال آزمایشیا   thought experiment*مترجم: 

نشان دادن یا تحقیق در نتایج یک رفتار یا وضعیت، بخصوص در فلسفه و فیزیک نظـري مـورد اسـتفاده 

  قرار می گیرد.

در علوم اجتماعی مجموعه ي الگوهـا و نتـایج در ارتبـاط بـا در هـم  choice theory** مترجم: 

  است.  مشتركع گزینه هاي آمیختن گزینه هاي فردي براي شکل گیري مجمو

  

سامرز ممکن است بخوبی باور کند که ادعاهاي هنجاري در همان جایگـاه ادعاهـاي توصـیفی           

را شامل باورها و شیوه ها  شان انسانیساز حقیقت  گرایشات نیستند. از آن جا که ادعاهاي هنجاري در بین

یرند. ادعاهاي مربوبط به خـدا مربـوط بـه آر قرار می گ برهانمی شوند، به طور خاصی در معرض آسیب 

ذهنی جهان بوده، و در نتیجه بـا نسـبی گرائـی بدنـه اي در معـرض آسـیب قـرار نمـی  –ویژگی هاي غیر 

نسـبی گرائـی بدنـه اي  کمک کند تاگیرند. ممکن است چنین باشد، و توسل به این حقیقت ممکن است 

گر را حل کند. ولی این امر نمی تواند مانع شود کـه نظریه هاي دی همه ينشود که  مطلقتبدیل به اسیدي 

نسبی گرائی بدنه اي زیربناي ادعاهاي هنجاري اي را سست کند که سامرز می خواهد حفظ کند، زیرا که 

 آنها هم تا حدي با گرایش، باورها، وآداب و رسومات انسانی شکل می گیرند. 

رزشها را از قبل اجازه داده است. باید رعایت انصاف بد نیست بدانیم که سامرز چه مقدار نسبی گرائی ا  

است که از گفته ي سامرز نتیجه  نطقیشک گرائی بکنیم؛ چون که من حداقل فکر می کنم که مورارا به 

). باید حق 112نه منصفانه است و نه غیرمنصفانه که افراد را مسئول در نظر بگیریم ( عینی بگیریم که بطور

و  خومختـاري بـر نتیجه می گیرم که تأکید فردگرایانـه قل من از مجادالت سامرزهم بدهم؛ چون که حدا

رد مـی شـود  دالئـل ي فـردي هـم بـه همـینآزاد ).120هـاي دیگـر نیسـت (گزینـه متمـایز بهتـر از نفسی

.،ولی، سامرز ادامه می دهد که بعضی از ارزشها بر فراز جذر و مد نسبی گرائـی خزنـده بـاقی مـی 3)127(

  ی براي من روشن نیست که این ادعا با وراشک گرائی تطبیق می کند.مانند. ول
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برعلیه نسبی گرائی خزنده چگونه پیش مـی رود؟ سـامرز ممکـن قواعد کلی هنجاري دفاع از بعضی از  

است به ویژگیهائی از انسانها متشبث شود که در فرهنگهاي مختلف تفاوتی پیدا نمی کنند، چون کـه ایـن 

وجود دارند، که نوع  مادر باره ي  نسبتاً ثابت از حقایق يست. تعدادي عادیوضع انسانهاویژگیها بخشی از 

مـی را مقیـد  شـکوفائیمان مـی شـوند موجـبمحیط هاي زندگی نوع سازمانها و نوع آداب و رسومی که 

کنند. توسل به آنها ممکن است نسبی گرائی خزنده را متوقف کند. مشـکل ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت 

موفق شود. بنظر می رسد که این ممکن است استراتژي اي باشد که به ما اجازه دهد که بین  حد بیش از

ي اخالقی نیز دفـاع کنـیم. مـن کرده و بخوبی از ارزشها بعضی را انتخاببرداشت هاي مسئولیت اخالقی 

  به این موضوع خواهم پرداخت.  حاال
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  رد نسبی گرائی   

  

که حتی در شـرائط ایـده آل، عـاملینی کـه در فرهنـگ هـاي مختلـف سامرز اساسی است  دیدگاهبراي 

مسئولیت اخالقی شکسـت بخورنـد. بـه ایـن  در مورد ي مشتركابه نظریه  همگرائیزندگی می کنند در 

قرار گرفته اند، در مورد  بازتابیها و قضاوت هایشان در حالت تعادل  بصیرتمعنی که، حتی هنگامی که 

، موافقـت نکننـد. مـن شـودز نظر اخالقی مسئول است و چگونه باید با آنها رفتـار این که دقیقاً چه کسی ا

پیشنهاد می کنم که گرچه سامرز درست فکر می کند که حتی در شـرائط ایـده آل عـاملین منطقـی نمـی 

توانند به نظریه ي واحدي نزدیک شوند، ولی هنگامی که سؤال شود که آیا یک نظریه بر دیگري برتـري 

نخواهد بود. ما حتی هنگامی که باید اذعان کنیم که آنهائی کـه براب بکار گیري ن تست مناسبی دارد، ای

بـین نظریـه هـاي رقیـب، نطریـه اي را می تـوانیم این نظریه ها را رد می کنند از نظر منطقی مقصر نیستند، 

  انتخاب کنیم. 

را اشاعه می دهند: یعنـی  ازتابیبوسیع اکثر فیلسوفان (که شامل خود سامرز نیز می شود) تعادل         

با بهترین نظریه هاي علـوم طبیعـی و اجتمـاعی، و هـر  باید باشند، بلکه سازگار باطناًنظریات ما نه تنها باید 

 نوع آزمایشی نیسـت کـه بـا بازتابی باشند. تعادل وسیع سازگار نیزمنبع دیگري از تفکر اصیلی که داریم، 

 زمانهـاياید انتظار داشته باشیم که عاملین در فرهنگ هاي دیگـر و در . ما نبهمسازي کندسامرز  آزمایش

، چون که نکات استراتژیک مـا از هـم فاصـله ي بیاندازندبا ما  بازتابی تعادل وسیعبفکر  دیگر خودشان را

طوري قبول می کنند که  هستندکه براي ما بسیار عجیب را علمی اي  –زیادي دارند. آنها نظریه هاي غیر 

توانند آنها را به نفع نظریات ما کنار بگذارند؛ یا در صورتی که کنار بگذارند، همان مردمی خواهنـد  نمی

ماند که هستند. آنها ممکن است که در دنیاهاي سوبژ کتیوي سیر کنند که از ویژگیهـاي مـاوراء الطبیعـی 

باشند که نظریه هاي علمی مـا برخاسته اند. من انتظار ندارم که این مردم از طریق نوعی روش منطقی قادر 

را قبول کنند با این وجود من این حقیقت را وسیله اي براي شک انداختن در نظریـه هـاي علمیمـان بکـار 

  نمی برم. و این حقیقت هم نباید در نظریه هاي هنجاري مان شک ایجاد کند.

سیر کنیم که با مخالفت این به این معنی نیست که ما می توانیم نظریات هنجاري مان را طوري تف        

در رده ي  ،. همان طور که سامرز می گوید، بنظر می رسـد کـه نظریـه هـاي هنجـاريبه زحمت نیافتندها 
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آنهـا شـامل واکنشـهاي انسـانها مـی  که حقیقت سازان چون مختلفی از نظریه هاي علمی قرار داشته باشند

بـراي باعـث نگرانـی به خودي خود  بفت که واقعیت محض عدم موافقت بدون عی. تنها می توان گشود

خودمان، با اجراي روش تعادل وسـیع انسانی نظریه هاي هنجاري نیست. ما باید با ارجاع به وضع مشترك 

، متعهد شویم که از نظریات اخالقی خودمان دفاع کنیم، یا آنها را تغییر دهیم. البته هدف مـن ایـن بازتابی

وم. در عوض می خواهم که از جنبـه ي کـوچکی از ایـن پـروژه نیست که در این جا درگیر این پروژه ش

 بصیرت هايهاي مسئولیت اخالقی ما محق تر از آنهائی هستند که از بصیرت شروع کنم، و نشان دهم که 

  فرهنگ هاي آبروئی ریشه می گیرند. حاال من به این پروژه می پردازم.

بروئـی در بـاره ي مسـئولیت اخالقـی ایـن مشتق از فرهنگ آ شرح هايبراي رد کردن اي زمینه         

اگـر فـرض مـا  است که بنظر می رسد که این ادعاها از جنبـه ي متـافیزیکی غیرمعقـول و افراطـی باشـند.

بهتـرین مفهـوم را از بگیریم که آنها هستی شناسی (اونتولوژي) اخالقی بشدت اصراف گرایانه اي دارنـد 

اگر آنها واقعـاً  –،اي آنها از مسئولیت اخالقی می سازیمچندین جنبه ي بهرحال گیج کننده ي برداشت ه

من فکر مـی . ؛ این موضوعی است که به آن خواهم پرداخت باشند داشتهبرداشتی از مسئولیت اخالقی 

ریشـه در ادعاهـائی در بـاره ي درخواست هاي کیفـري باور دارند که کنم که اگر فرض بگیریم که آنها 

 آداب و رسـوم ، مـا بهتـرین مفهـوم را از بعضـی از خصوصـیاتات دارنـدذات غیر طبیعی اصلیت اخالقی

ایـن هـا . خـواهیم آورد) بدسـت collectivism فرهنـگ هـاي اشـتراکی کالًفرهنگ هاي آبروئی (یا 

که در این مورد می توان ارائه داد: اول، روش مجازات شخص ثـالثی را در ایـن  هستند بعضی از مدارکی

. بـرخالف مجـازات هـاي شـخص ثالـث اجتماعـات فردگـرا، هـدف مجـازات فرهنگ ها در نظر بگیرید

شخص ثالث در این اجتماعات خالفکار نیست، بلکه قربانی است. شخصی که دراصل آسیب دیده ممکن 

انجـام  است مسخره شده، به او توهین شده، و با تحقیر با او رفتار شود، مگر این که و تا وقتی کـه خـالف

تکاملی، این امر قدري گیج کننده است. چرا اشخاص ثالث باید بـه  –ز منظر تحولی را تالفی کند. ا شده

این امر که تالفی انجام گرفته یا نگرفته اهمیت بدهند؟ دقت کنیـد کـه چنـین رفتـاري (از نظـر تکنیکـی) 

د، مجازاتی فداکارانه است: گرچه قربانی ممکن است بی میلی نسبی اش را به تالفی کردن نشان داده باشـ

شخص ثالثی با مسخره کردن او ممکن است خودش را در معرض خشمش قرار دهـد. چـرا بایـد شـخص 

را در نظر بگیرید، مجبـور شـد  ) ( Agamemnonثالثی چنین خطري را قبول کند؟ دوم، آگاممنان* 

حاصل  که دخترش را قربانی کند و بعد از آن او را مسئول این کار کردند. دادن پاسخ فوري به مهاجم که

قابل توضیح بعضی از شرائط بومی است، چیز خوبی است (همان طور که سـامرز بحـث مـی کنـد). ولـی 
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کردنـد کـه خودشـان عمـداً موجـب شـدند،، چیـز  ايتالفی، آن طور که خدایان یونان براي بـزه کـاري 

   دیگري است.

-----------------------  

ونان بود که در جنگ تـروا دختـر خـودش را در راه * مترجم: آگاممنان یکی از پادشاهان اسطوره اي ی

خدایان قربانی کرد تا پیروزي بدست آورد. او براي این کار مورد خشم همین خدایان قرار گرفـت، و در 

  برگشتش از جنگ توسط معشوق همسرش به قتل رسید.

  

ق واکنش نشان می ، با فرض بر این که هستی شناسی اخالقی آنهائی که به این طریمن فکر می کنم که  

دهند غنی تر از آنی است که بنظر می رسد سامرز فکر می کند، ما می توانیم بهترین مفهومات از واکنش 

هاي این افراد را بسازیم. من فکر می کنم که آنها بجاي این کـه مفهـومی از مسـئولیت اخالقـی شـبیه مـا 

رق داشـته باشـد، در ایـن فرهنگهـا عـاملین با مسئولیت اخالقی مـا فـ گسترشداشته باشند، که فقط از نظر 

مفهوم بسیار متفاوتی از مسئولیت اخالقی دارند که بر اساس نظمی کائناتی برپا شده اسـت. ایـده ي کلـی 

بـدون این است که این مردم فکر می کنند که یک تعادل اخالقی در جهان وجود دارد. خالفکاري ها، 

زنند، و با پاسخ خشن درخوري توسط قربانی به کسـی کـه چنین نظمی را بهم می  توجه به سبب آنها،

ناسب به او مرتبط می شود، این نظـم مجـدداً تخالف کرده، یا اگر این ممکن نیست به کسی که بطریقی م

برقرار می شود. این پیشنهاد تحقیرکردنهاي شخص ثالث را نیز شرح می دهد. شخص ثالث منافعی در این 

ام شده است یا نه، چون که تجاوز انجام شده نظم کائناتی را بهم زده است. این امر دارد که آیا تالفی انج

امر واکنش خدایان به آگاممنان را هم شرح می دهد. فرقی نمی کند که او چرا و چگونـه دسـت بـه کـار 

. آن چه که مهم است این است که او موجب خالفی شـده، و نظـم کائنـاتی فقـط وقتـی ه استخالفی زد

  شود که او مجازاتی مناسب ببیند.  برقرار می

نشـان مـی دهـد کـه ایـن  (dike) مجـرادر واقع، بحث هاي متخصصان ادبیات باستانی از مفهـوم       

نشان دهنده ي راه؛ راهی که چیزها (قاعدتاً) باید دنبـال  مجرا 4طریقی بود که یونانیان چیزها را می دیدند. 

فهومی از نظمی کائناتی باشد، و فرهنگهاي آبروئـی دیگـر هـم نشان دهنده ي م مجراکنند، بود. حاال اگر 

چنین نظمی را متصور شوند، پس هستی شناسی اخالقی اي دارند که از آن چه ما داریم غنی تـر اسـت (و 

بعالوه، بطریقی غنی تر که با طبیعت گرائی مطابقت ندارد). غنی بودن هستی شناسی محتاج توجیه عقالنی 

 بعیـدعقالنی براي این اضافات متافیزیکی (و سامرز مطمئنـاً موافقـت مـی کنـد کـه  است. در غیاب توجیه
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است که توجیه عقالنی مناسبی براي این باورها در راه باشد) ما می تـوانیم ایـن اضـافات را بـا تیـغ اوکـام 

(Occam’s razor) د الزامـی هسـتن این اضـافات بتراشیم. اگر براي این برداشتها از مسئولیت اخالقی

از واکـنش بـه خالفـی کـه آنقـدر متفـاوت از واکـنش  شرحییعنی براي  –(یا به نظر من به احتمال بیشتر 

د) پـس مـا دلیـل ندر نظـر گرفتـه شـو یبراي مسئولیت اخالق شرحیماست که نیابد در واقع هرگز بعنوان 

  .5ترجیح دهیمخوبی داریم که مفهوم صرفه جو تر خودمان را نسبت به مفهوم اصراف گر آن فرهنگها 

چندین پاسخ براي سامرز وجود دارند. او ممکن است بگویـد کـه گزافـه گـوئی هـاي متـافیزیکی       

فرهنگ هاي آبروئی اضافات ناالزمی هستند؛ ما می توانیم آنها را با تیـغ اوکـام بتراشـیم و آداب و رسـوم 

می سیستم تراشیده شده از زوائـد آنها را دست نخورده بگذاریم. یا این که، او می تواند بگوید که چنین 

لذا  6وراشک گرائی کافی است. تحركمی کند که این احتمال براي  برهانتوسعه پیدا کند، و  توانست

مشابه با آن چـه کـه در فرهنـگ  "مسئولیت اخالقی"الزم است که بدانیم که آیا ممکن است مفهومی از 

یزیکی، وجود داشته باشد. در این جا، مثل هر وقتـی آبروئی وجود دارد، ولی تراشیده شده از اضافات متاف

بشدت گول زننده می شوند. چه مفهـومی  به سرعتکه موضوع قید و شرط ها پیش می آیند، موضوعات 

چنین فرهنگی قابل تصور است. با این وجود، من فکـر  است که معلوماز امکان داشتن مورد بحث است؟ 

مبرم بیشتري از ممکن بودن الزمند. من فکر می کـنم کـه یـک می کنم که براي اهداف سامرز مفهومات 

 10000یعنی با در نظر گرفتن شرائط بومی مناسب ممکن بود که به فرض طـی  -مفهوم کامالً طبیعت گرا 

مفهوم مناسبی است که در این جا می تـوانیم بـه  –سال گذشته، چنین سیستمی امکان توسعه پیدا می کرد 

  ممکن است؟ "امکان"چنین سیستمی، با این مفهوم از آن استناد کنیم. آیا 

این سؤال مشکلی براي پاسخ دادن است. جواب بـه نقشـی بسـتگی دارد کـه بـاور بـه وجـود نظـم       

سیستم آبروئی الزامـی باشـد، نمـی تـوان از آن  تثبیتکائناتی در سیستم بازي می کند. اگر این باور براي 

ه مجازات باشد کسانی را که کیفر ها را بطـور متناسـبی توزیـع مـی صرفنظر کرد. هر سیستمی که متعهد ب

کنند در خطر تالفی قرار می دهند. در اکثر شرائطی که در آنها مجـازات توسـط قواعـد مسـلط الزم مـی 

آیند، هیچ عامل مطلقاً منطقی که در بند نفع شخصی باشد خود را به چنین مخاطره اي نمی انـدازد، چـون 

نفع مانع تمایل به اجراي احکام می شود. عالوه بر این، حتی وقتی که نسبت هزینه / نفع  که نسبت هزینه /

اندازه گیري می شود) تمایل به مجازات را ایجاب مـی کنـد،  *(که در مقیاس هاي شایستگی دربرگیرنده

تـأخیر  عامل ممکن است در جایگاه مناسبی نباشد تا بتواند این حقیقت را درك کند، چون که پاداش هـا

داشته، یا به هم نوعان ارائه می شوند (مثالً، به کسانی داده می شود که مقدار کافی از ژن هاي او را سهیم 

هستند). براي مستحکم کردن چنین پاداش هاي تأخیري یا مبهم، و براي استحکام منافعی که از گرایش به 
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انسان ها با احساساتی متحول شده انـد از عمل مجازات کردن)،  واقعاً مجازات حاصل می شود (گرچه نه

که غالباً آنها را براهی می کشانند تا به طرقی رفتار کنند که از ارزیـابی هـاي منطقـی هزینـه / نفـع احتـراز 

واکنشـی را گرایشـات  تکـاملی کـه –یعنی که، احتماالً، همان وظیفه ي تحولی  .)Frank، 1988کنند ( 

ور به نظمی کائناتی دقیقاً همین وظیفه را بعهده بگیرد. باور به وجـود بعهده دارند. حاال، ممکن است که با

چنین نظمی به عاملینی که بدون آن نمی توانند از منافع پاسخ تند و بی تأمل مطمئن باشند اجازه مـی دهـد 

که شکاف را پل بزنند. بستگی زیادي به این دارد که شـکاف چقـدر وسـیع باشـد، و ایـن کـه احساسـات 

طوري تحول پیدا کنند که شکاف را پل بزنند. ولی کامالً امکان دارد که گزافه گـوئی هـاي  ممکن است

آبروئی باشند. در نتیجه، چنین سیستم هائی زبـر  –از مالزمات قابل انتظار سیستم هاي شبه  یکیمتافیزیکی 

  تیغ اوکام خواهند رفت. 

----------------  

شایستگی هر ارگانیسم منفردي است که با بقاء  برگیرندهشایستگی در  inclusive fitnessمترجم: *

و موفقیت در تولید مثل نوع خودش اندازه گیري می شود، که در آن هر وابسته اي بر اساس احتمال 

اشتراك اطالعات ژنتیکی اش به فرد مورد نظر ارزش گزاري می شود، در مورد انسانها فرزند و برادران 

  .درصد ارزش دارند 25ل درجه ي دو هر کدام در صد و فامی 50و خواهران 

  

ممکن است سامرز با اشاره به این امر که آن چه که تحـول یافتـه الزامـاً بهتـرین پاسـخ تـوافقی بـه        

مختلفی، قواعد و رفتارهـا ممکـن اسـت بـه کثـرت  دالئل مشکالت نیست، به این موضوع پاسخ بدهد. به

، در نوعی رفتـار دسـته مثالًز حد مطلوب هستند، ثبات پیدا کنند. تکاملی کمتر ا –هائی که از نظر تحولی 

جمعی که درگیر طغیان و سرکشی می شود؛ یا وقتی که هر فردي کوشش می کند که رفتار نـامطلوبی را 

با رفتار مطلوب تري جایگزین کند و براي این کار هزینه ي سنگینی می پردازد مگر این که تعداد کـافی 

الفاصله بدنبال او راه بیافتند، این توافقات تحول یافته در کثرت هائی کمتر از حـد مطلـوب از افراد دیگر ب

جاذبـه ي باشد که بهر دلیلـی زیـاده روي متـافیزیکی حـوزه ي  یدا کرده اند. ممکن است علت اینثبات پ

قـی بزرگی دارد، بطوري که فرهنگ هاي آبروئی تمایل به توسعه ي چنـین نـوعی از هسـتی شناسـی اخال

اصراف گري پیدا می کنند، ولی این امر محصول مستقیم مسائل و مشکالت بومی شناسی اي نیسـتند کـه 

  سیستم هاي آبروئی براي حل آنها طراحی شده اند. 

این پاسخ با وجودي که حقیقت دارد، مشکلی که ایجاد می کند این اسـت کـه تهدیـد بـه کلـی         

ي سیستم هاي آبروئی، نه تنها هستی شناسی اصراف گرایانـه ي شدن می کند. هنگامی که همه ي جنبه ها
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مورد بررسی قرار می دهیم، باید این حقیقت را بخاطر داشته باشیم کـه قواعـدي کـه مـی  ،اخالقی آنها را

 معلومبهبود بخش هستند. این را نیز گوشزد کنم، که اصالً  ،شوند تثبیتتوانند در سطحی کمتر از مطلوب 

اصلی سامرز در این باره واقعاً حقیقت داشته باشد که چون این سیستم هـا واکـنش هـاي  نیست که ادعاي

تطابقی به شرائط بومی شناسی هستند پس باید آنها را تبرئه کرد. ویژگیهاي اصلی این فرهنگ هـا ممکـن 

  د.ناست کمتر از حد مطلوب باش

نگ هاي آبروئی در معـرض خطـر درعلم انسان شناسی این موضوع پیش پا افتاده اي است که فره      

 1990( ی هسـتندبیماریزائی اند. بخصوص، در خطر افتـادن در گـرداب مـرگ ناشـی از عـداوت و دشـمن

Elster  در نظر بگیرید که یکی از اعضاء طایفه ي الف (عمداً یا سهواً؛ براي اعضاء این طوایف فرقی .(

ذیحق می داند (و الزم) که نماینده اي از قبیله  رویدادنمی کند) یکی از اعضاء طایفه ي ب را بکشد. این 

ب یکی از اعضاء قبیله ي الف را قصاص کند. بعضی اوقات بنظر می رسد که با این قصاص نظم کائنـاتی 

برقرار شده و قائله ختم شود، ولی از آن هم شایعتر فرهنگ هاي آبروئی با برداشتی از ایـن نظـم کـار مـی 

ر خشونت بار هم، بدون در نظر گرفتن علت یا ذیحـق بـودن آن اخرین رفتکنند که محتاج این است که آ

باید تالفی شود. در نتیجه یکی از اعضاء قبیله الف الزام پیدا می کند که برعلیه قبیله ي ب تالفـی کنـد. و 

گرداب مرگ و کشتن ها ادامه پیدا می کند. در موارد فراوانی بـیش از یـک دهکـده بـه همـین منـوال از 

نیست که سیستمی که به این طریق در خطـر افتـادن بـه معلوم محو شده اند. به هیچ وجه  زندگیي صحنه 

ه شـرائط مسـلط بـومی) گردابی غیرقابل کنترول است به اندازه ي سیستم رقیـبش ( بعنـوان یـک پاسـخ بـ

  . عقالنی و ذیحق باشد

 گرچـه السـتر[ن بـرد را بتـوان از بـی خصـومت خـانوادگیممکن است که این میل بـاطنی بـه           

(Elster) فکر می کند که در فرهنگ هاي آبروئی این خطر شیوع ریشه دار و پابرجاي منطقه اي دارد[ .

اما این مخاطره فقط یکی از موضوعاتی است که باید در نظر گرفته شود. نکته ي کلی ایـن اسـت کـه در 

ن را زیر سؤال ببریم. ما باید بپرسیم که ایـن ارزیابی بدنه ي فرهنگ رقیب، ما باید فراتر از ثبات داخلی شا

را حفـظ مـی  شکوفائی انسانیشـانفرهنگ ها به چه خوبی اي مهمترین مایملکشان یعنی بطور خالصـه 

کنند: هر وقت که با داشتن شکوفائی انسانها در اذهنمان از فرهنگ هاي آبروئی سؤالی فراگیر می پرسـیم 

که این اجتماعات خشن، و طاقت فرسا در آنها برپا شده اند چقدر خواهیم دید که به فرم هاي گوناگونی 

از حد کمال و مطلوب پست ترند. ویژگیهاي کلیدي این اجتماعات نشانه هاي مشکالتی هستند کـه قابـل 

  ند، ولی از نظر پاسخ به شرائط بومی توجیه پذیر نیستند. تسھ درمان
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ثالث را در نظـر بگیریـد. همـان طـور کـه سـامرز در این اجتماعات مخالفت با مجازات شخص  مثالً    

تذکر داده، فرهنگ هاي آبروئی بار مسئولیت را بر دوش افراد می گذارند و در نتیجه مخالفت با مجازات 

شخص ثالثی را نه تنها رضایت بخش نمی دانند بلکه حتی آن را یک خالف جدید برعلیه قربانی اولیه در 

ز فرصت تالفی کردن محروم می کند. همان طور که دیدیم، تالفی کـردن، نظر می گیرند، زیرا که او را ا

کننـد تـا ایـن  تثبیتبا این فرض ذیحق می شود که افراد باید شهرت خودشان را بعنون مردي قوي هیکل 

که خطر طعمه شدن خودشان را به حداقل برسانند. ولی در رسوم این چنینی قطعاً نمـی تـوان مخالفـت بـا 

توجیه کرد. تنهـا چیـزي را کـه مـی تـوان توجیـه کـرد مخالفـت بـا  سادگیرا به   الثی مجازات شخص ث

حداقل بـه همـان انـدازه ي سیسـتم  *نامطمئنی مجازات شخص ثالثی است. مجازات مطمئن شخص ثالثی

کـه سـازمانها مـی تواننـد از اقتصـاد  از آن جـاخواهد بود (فی الواقع،  اثر بخش موجود در حفظ مایملک

 ثرتر باشـند). ولـی سـامرزمـؤو سایر ضریب هاي انتفاعی بهره ببرند، می توان انتظار داشت که  *مقیاسی*

می کند که این فرهنگ ها بعلت مخالفت با مجازات شخص ثالثی توسعه پیدا نمی کننـد. بنظـر مـی اظهار 

ریم، سیستم هـاي رسد که اگر فقط سایر احتماالت مانند برقراري سازمانهاي موثر تر و قویتر را کنار بگذا

  آبروئی پاسخ هاي خوبی به شرائط مسلط بوم شناسی هستند. 

--------------------  

  *مترجم: توسط سازمان هاي حکومتی

مترجم: اقتصاد مقیاسی به معنی کاهش هزینه ي تولید واحد یک محصول یا خدمات است که ناشـی **

است. در این جا منظور این اسـت کـه سـازمانهاي  از بهره برداري در مقیاس هاي بزرگ، مانند تولید انبوه

قضائی می توانند برقراري نظم را بمراتب کم هزینه تر از برقراري نظـم توسـط تـک تـک قربانیـان انجـام 

  دهند. 

  

می توان وضعیت زنان را در این فرهنگ ها در نظر گرفت. من فکر نمی کنم که جایگاه تبعـی و         

تفاقی یا ویژگی خارج از فرهنگی باشد. بلکـه، محصـول یـک سیسـتم پـدر مادون زنها دراین فرهنگ ها ا

بـا  ساالري است، که در حول مردهاي پیرتر متمرکز شده است (پدرها، عمو و دائی هـا، و بـرادر هـا) کـه

بازویشان نیروهاي تالفی کننده را شکل می دهند و سرانجامی قابل انتظار در این سیستم ها هستند. در زور 

 ه ها بعید است که زنها قدرت سیاسی واقعی داشته باشند، و فرصت هاي زیـادي هـم بـراي رشـداین گرو

هائی وراي آن چه که در منزل الزم است بدست آورند. در نتیجه این سیستم ها در شکوفائی زنها  توانائی
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هـم در  هم کار مساعدي انجام نمی دهند (احتمال زیاد دارد که این فرهنگ هـا بطـور نسـبی کـار خـوبی

تشویق شکوفائی مردها نکنند، چون که نقش مردانه نیز تقریباً بهمان اندازه ي نقش زنانه محـدود شـده، و 

  شاید به همان اندازه هم از رشد و نمو باز نگه داشته می شود). 

سامرز ممکن است جواب دهد کـه گرچـه ایـن اجتماعـات در شـکوفائی انسـانها هزینـه اي مـی         

ن وجود این هزینه اي است که آنها (با در نظر گرفتن همه ي جوانـب) در پـرداختش ذیحـق پردازند، با ای

هستند : چون که شرائط بوم شناسی مسلط بر این اجتماعات این روش از سـازمان دادن اجتمـاع را گزینـه 

 که این گفته ي صحیحی باشد (گرچه ما باید یک بار دیگر به ممکن استاي با کمترین بدي می کند. 

خاطر بیاوریم که تعادالت کمتر از مطلوب ممکن است حوزه هاي جذاب برزگتري داشته باشند، پس مـا 

نمی توانیم از این واقعیت استدالل کنیم که چون که این اجتماعات راه چاره ي دیگري بجـز پرداختشـان 

ین شرائط بوم شناسی را ندارند، این هزینه ها اغلب متقبل می شوند). اما، فقط این وقتی حقیقت دارد که ا

وسیع، هیچ دلیلی وجود ندارد که شرائط بوم  بازتابیثابت فرض کنیم. حاال از نقطه نظر بکار گیري تعادل 

ها و نظریه ها ثابت فرض کنیم. بعضـی اوقـات، بهتـرین پاسـخ بـه اوضـاع بـوم  بصیرتشناسی را بیشتر از 

  شناسی مسلط این است که آنها را عوض کنیم.

که، بهترین پاسخ به محیطی که در آن زندگی سخت است و افراد همیشه در خطر طعمه واقع یعنی       

شدن هستند این است که محیط را تغییر دهیم. سامرز به ما دلیلی ارائه نمی دهد که چرا ما باید شرائطی را 

ر مقابـل اسـتدالل او د ي خود را بعنوان راهگشا می یابند تـا بتـوانیمقبول کنیم که در آن این مردم رفتارها

. انسان ها حیواناتی کُنام سازند و در پی یافتن جاي دنجی بـراي زنـدگی هاي مختلف را شرح دهیم پاسخ

یا فنوتایپ هاي گسترده ي ما هستند، که همراه سایر ویژگی هـاي  تظاهراتهستند. کنام هاي ما جزئی از 

و رسوممان و تشریفاتمان) می توا نیم تغییرشان  ژنتیکی وسیعمان (رفتارهایمان، لباس هایمان، آداب تظاهر

دهیم. حتی همان طور که سامرز ادعا می کند، اگر حقیقت داشته باشد، که فرهنگ هاي آبروئـی بهتـرین 

پاسخ به محیط هاي خشن خاصی هستند، این دلیلی به ما نمی دهد که فکر کنیم که قواعد این فرهنگ ها 

هنگامی که قواعد فرهنک اولـی هستند که قواعد اجتماعات رقیب، به همان اندازه عاقالنه و ذیحق 

. ممکن است که فرهنگ هاي آبروئی کمتر منجر به سعادت بشر می شود تا فرهنگ هاي رقیب

براي کسانی منطقی باشند که در آن ها زندگی می کنند، ولی پایداري داخلی تنهـا چیـزي نیسـت کـه در 

*هاسـت مثـل (Inuit)د. این پاسخی آشنا براي نوزاد کشـی اینوئیـد ارزیابی نظریه هاي رقیب اهمیت دار

این که بگوئیم که چون اینوئیت ها در محیط سختی زنـدگی مـی کننـد پـس نـوزاد کشـی منطقـی اسـت 

(Rachel 1995) در نتیجه آنها ممکن است به باالترین درجه ي شکوفائی انسانی که برایشان ممکن .
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ن واقعیت نشـان دهنـده ي ایـن نیسـت کـه نوزادکشـی بـه خـوبی راه هـاي است، نائل آمده باشند. ولی ای

دیگري براي مقابله با اوضاع محیطی است. نوزاد کشی در واکنش به محیط خشن منطقی است، ولی وقتی 

  . 7، دیگر عاقالنه و موجه نیستباشد که پاسخ بهتري در دسترس

  

-----------------  

دند که در مناطق یخ زده ي قطبـی کانـادا در محیطـی بسـیار سـخت مترجم: اینوئیت ها سرخ پوستانی بو

        زندگی می کردند.

  

من فکر می کنم که می توان از این اعتراض اجتناب کـرد، ولـی فقـط بـه قیمـت قبـول نسـبی گرائـی   

بیشتري از آن چه سامرز حاضر به قبول آن است. سامرز می تواند از توسل به شکوفائی انسانها بـا ادعـا بـه 

مربوط بـه  بصیرت هاياین که شکوفانی انسانها هم، یک امر محلی است اجتناب کند: یعنی ادعا کند که 

شکوفائی انسانها هم محصول یک بدنه ي فرهنگی انتخـابی و توجیـه ناپـذیر (غیرقابـل زیـر سـؤال بـردن) 

ه اگر هیچ نظریـه اي است. به همین منوال، او می تواند از اعتراضی که در باال مطرح شده، اجتناب کند ک

ذیحق تر از دیگري نباشد، شک گرائی بعنوان نظریه اي با کمترین دشواري برنده می شـود، و ادعـا کنـد 

ها در باره ي آسیب رساندن به دیگران هم در بدنه ي فرهنگ ها موضوعی نسبی است. من فکـر بصیرتکه 

ا با او سهیم هسـتم، ولـی فکـر مـی است: گرچه من تشکل گرائی سامرز ر بعیدمی کنم که چنین حرکتی 

را مشخص می کند که از واقعیت  مرکزياخالقیات یک سري از قواعد و ارزشهاي شرح کنم که بهترین 

مشـابهی از طـرق  گرایشات  ، واقعیت هائی که شامل وضع مشترك ونسانها شکل گرفته اندهاي زندگی ا

ت که شروع بـه دفـاع از ایـن نظریـه شـود. خاصی است که واکنش نشان می دهیم. ولی این جا جائی نیس

براي هدف ما همین قدر کافی است که نشان دهیم که سامرز نمی تواند که بـاالترین ورق بـازي خـود را 

که هدف دارد رو کند. او نمی تواند نسبی گرائی بدنه اي که فقط محدود به مسـئولیت اخالقـی اسـت را 

  . 8ري باشیم یا شک گراداشته باشد. یا ما باید نیهیلیست هاي هنجا
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  نتیجه گیري  

  

امور از دید خودم و آنطور که در کتاب بـد شانسـی  شرحمن قصد دارم که با در نظر گرفتن چگونگی  

آن چه که در باال آورده شده، نتیجه گیري کنم. همان طور که مشاهده لواي از آن ها دفاع کرده ام، و در

ي نظریات من است. اگر وراشک گرائی حقیقت داشـته باشـد، کردیم، وراشک گرائی سامرز چالشی برا

نظریات من غلط از آب در خواهند آمد، چون که دلیل آورده ام که هـیچ کـس، در هـیچ جـائی و هـیچ 

هاي شک گرائی من سهیم است (یا به هر  بصیرتوقتی مسئولیت اخالقی ندارد. علیرغم این که سامرز در 

ق کنند)، ازه ي کافی مشابه هم هستند که نظریاتی مانند یکیدیگر را تشویهاي ما که به اند بصیرتحال در 

 دالئـل ها منحصراً محلی اند، و در نتیجه غیرمعقولند. با وجـود ایـن کـه مـا اما او فکر می کند که بصیرت

دانسـتن  حقیقـتولی او فکر مـی کنـد کـه  خوبی داریم که در همین جا از شک گرائی پشتیبانی کنیم،

  کار غلطی است.  شک گرائی

کـرده ام، نظریـات وراشـک گرائـی بـی ثبـات باشـند، ایـن ادعـاي او  برهاناگر، آن چنان که من       

شکست می خورد. ما دیدیم که وراشک گرائی یا غلط است، یا این که به شـک گرائـی یـا بـه نیهیلیسـم 

قیـب بـا ارجـاع بـه وجـوه فرومی ریزد. اگر سامرز قبول کند که ما مـی تـوانیم بـین برداشـتهاي ر هنجاري

التزامات هنجاري مانند این که مکافات ها را چگونه می توان بین عاملین توزیع کرد، یکی از برداشـتها را 

انتخاب کنیم، وراشک گرائی به شک گرائی فرومی ریزد. اگر او با انکار این که ما می تـوانیم بـین بدنـه 

انتخاب کنیم، از ابطال مستدل نظریه اش اجتناب کند، به هاي رقیب با ارجاع به التزامات هنجاري یکی را 

نیهیلیسم هنجاري فرومی ریزد. اگر چنین راهی را برود، تبدیل به نسبی گرائی سر راست و همه گیري می 

اگر وراشک گرائی به شک گرائی فرو پاشی کند، برداشت هاي من پابرجا خواهند  است که معلومشود. 

موجب ابطال مستدل وراشک  نده اشد شرح دادهه، اگر التزاماتی که در این جا است کآشکارماند. باز هم 

شوند، نطرات من چالش نمی شوند. ولی اگر وراشک گرائی به پوجی گرائی هنجاري تبدیل شود  گرائی

  خواهد افتاد؟ رویدادچه 

خزنـده  قواعـد بـه نسـبی گرائـی همـه ينیهیلیسم هنجاري چالشی براي نظریات من است. اگر           

فروریزند، پس توسل من به قواعد عدالتی نمی تواند ادعائی براي رهنمونی به حقیقت باشد. ولی اگر همه 

ي قواعد به نسبی گرائی خزنده فرو پاشی کنند، ما نگرانی هاي بزرگتـر از ایـن هـا خـواهیم داشـت. قابـل 
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در بـاره ي مسـئولیت اخالقـی قبول است که نیهیلیسم نسبی تهدیدي براي نظرات من، و نظـرات دیگـران 

است، ولی به سختی تهدیدي جدي است. بجاي این که شک گرائی، یا حتی مسئولیت اخالقی را هـدف 

ارزشها پاك می کند. نیهیلیسـم هنجـاري تهدیـدي مشـابه  همه يقرار دهیم، نیهیلیسم هنجاري تخته را ار 

ي دنیـاي خـارج مـورد تهدیـد قـرار مـی  است: در واقع نظرات من با شک گرائی در بـاره مطلقنیهیلیسم 

 گیرند، ولی در این مورد جواب متقابل دادن شک گرائی مسـئولیتی نیسـت کـه بـه گـردن مـن بیافتـد (تـا

نظریه پرداز مسئولیت اخالقی باشم). جواب متقابل دادن به نیهیلیسم هنجاري هم از مسـئولیت حدي که 

هنجاري غلط است، و غلط بـودنش هـم قابـل اثبـات هاي من نیست. گرچه من فکر می کنم که نیهیلیسم 

است، ولی اثبات آن هم بعهده ي من نیست. ولی می توانم نتیجـه بگیـرم کـه تهدیـد خاصـی از وراشـک 

 .9گرائی به شک گرائی خوب قدیمی وجود ندارد
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  یاد داشت ها  

  

ا باید براي بعضی در واقع نیگل شانس هاي شکل دهنده و شانس هاي موقعیتی را مشخص کرد. اما م .1

و  گرایشات  از اهداف آنها را از هم جدا نگاه داریم، ولی بطور واضحی موقعیت ها می توانند مولد

  باورهاي عاملین باشند.

ي گرائی آزاد او هستند باید بصیرتیش که، کسانی که متعلق به گروه دلیلسامرز در سازمان دادن به  .2

ــاع بــه  ــد، بــا ارج ــاعرا رد کنن  moral(  "دشــواري اخالقــی"از  )Double, 2002دابــل ( دف

hardness) دابل ادعا می کند کـه اگـر بـاور داشـته 150،2012) به این نظریات متوسل می شود .(

باشیم که نظریه اي که سرزنش خالفکاران را موجه می کند پشتیبانی معرفـت شناسـی (اپیسـتمیک) 

رزنش کنیم. من فکر مـی کـنم کـه ایـن اشـتباه اندکی دارد، طبیعتاً دشوار خواهد بود که افراد را س

ي آزاد ي گرائی از نظر اخالقی از توافق گرائی مشکل تر نیست. دابل در این مـورد کـهآزاد است:

از مسـئولیت اخالقـی وجـود دارد  دفاعگرائی قبول می کند که مدارك معرفت شناسی کمی براي 

با ون ایـن واگـن در اظهـار نظـرش در ایـن  دچار اشتباه است. بلکه، من فکر می کنم که اکثر افراد

ي گرائی احتمـاالً بطـور شـدیدي حقیقـت دارد (حتـی آزاد مورد که خلل انسجامی توافق گرائی و

است) موافقت خواهند کرد. شاید سامرز بعلت قبول این ادعا، از ادعـاي دابـل نـه در آشکار –خود 

ي آزاد ر اساس محتمالت تجربـی حقیقـیي گرایان است، بلکه بآزاد الفاظ نظریاتی که مورد قبول

استفاده می کند. اما از آن جائی  شگرائی (آن چه که برداشت می کند که وجود دارد) به نفع خود

ي گرائی و توافق گرائی یـک مقـامی آزاد که او توافق گرائی را هم رد می کند، باید قبول کند که

شک گرائـی اطـالق مـی  –نظریه هاي غیر  همه يدارند. از آن جا که اعتراض دشواري اخالقی به 

 از این که مفهـوم دشـواري اخـالق دفاعشود، سامرز باید همه ي آنها را هم رد کند. او می تواند با 

بدنه اي نسبی است از فرو پاشی وراشک گرائی به شک گرائـی جلـوگیري کنـد. همـان طـور کـه 

 ت.خواهیم دید، این حرکت هزینه هاي خودش را در بر خواهد داش
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کرده است که مایل است که از نسبی گرائی در بـاره ي عـدل و انصـاف،  قبولسامرز در مکاتباتش  .3

ي فردي پشتیبانی کند. اما، او انکار می کند کـه آزاد ي)آزاد حقوق و (بعضی از برداشتهاي کلی از

 نسبی گرائیش بیش از این گسترش پیدا می کند. 

مـی  (Gagarin 1974)ت دارد. گاگـارین قـانی حقیحداقل این در تفکر یونان نـه چنـدان باسـت .4

یک اصطالح حقوقی بـود، ولـی در هراکلیتـوس (    اساساً dikeمجرا یا نویسد که در یونان باستان 

Heraclitus) و پارمنیــدس (Parmenides معنــی آن طــوري توســعه یافتــه کــه بــه نیــروي (

ن پنجم، و بخصـوص در اسـکایلوس کائناتی عالمگیري از تعادل و نظم ارجاع می شده است. در قر

(Aeschylus) مترادف شده  "ظم در امورات انسانهانیروئی عالمگیر از تعادل و ن"با  بطور قطعی

  .Gagarin) 197 ,1974است.( 

تنهـا برداشـت هـاي  مرحله اي خواهد آمد که در آن دیگر مناسب نیست که بگوئیم که دو فرهنگ .5

بلکــه آنهــا آنقــدر از هــم انشــعاب پیــدا مــی کننــد کــه متفــاوتی از یــک مفهــوم مشــترك دارنــد؛ 

ممکن است که بتوانیم فرهنگ هاي آبروئـی را طـوري  برداشتهایشان رقیب هم می شوند. به خوبی

در نظر بگیریم که فاقد مفهوم مسئولیت اخالقی هستند، تا این که از مفهوم رقیبی از آن پشتیبانی می 

اهمیت پیدا می کند که نشان می دهد باالخره نسبی گرائی کنند. اگر این صحیح باشد، از آن جهت 

مشکل نسبی گرائی خزنـده  تناقض گرایایانبه مفهوم مسئولیت اخالقی محدود است. لذا مفهومات 

 را جدي تر می کنند.

فـردي و  اسـتقاللسامرز در مکاتباتش پاسخ هاي متفاوتی را پیشنهاد می کنـد، او مـدعی اسـت کـه  .6

فردي  استقاللدازه ي هم گزافه گوئی متافیزیکی هستند. مطمئناً، این غلط است: وضع کنترولی به ان

ما را ملزم نمی کند که هستی اجزاء متشکله ي جهان را، به غیر از آنهائی را که بطور فیزیکـی قابـل 

قبولند، مسلم فرض بگیریم. پاسخ بهتري در همین راستا توسط گرگ کاروسـو پیشـنهاد شـده، کـه 

عامل گزافه گوئی متافیزیکی است. ولی مـدرك خـوبی در دسـت  سببی ارد که مفهوم اظهار می د

هاي مردم  بصیرتت عامل متعهد باشند. مدرك تجربی در مورد سببینیست که مردم به چیزي مانند 

) مـبهم و 2010ي اراده (همان طور که سامرز خودش نشـان دادهآزاد در باره ي مسئولیت اخالقی و

مدارك تجربی در دست با این امر مطابقت دارند که  همه يها با  بصیرتاما همین دو پهلو هستند، 

بـه چیـزي نیسـتند کـه بـا علـم معاصـر گرا هستند، متعهـد آزاد فکر کنیم که اگر مردم عادي، حتی

. به هر حال، شک گرا به چیزي گزافه تر تعهد ندارد، بطوري که حتی اگر ممکن داشته باشد تناقض
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دهیم که بعضی نظریه هاي فردگرائـی در همـان جایگـاه متـافیزیکی قـرار دارنـد کـه باشد که نشان 

داریـم کـه شـک  بنیـادينسخه هاي ي موجود در فرهنگ هاي آبروئی قرار گرفته انـد، هنـوز هـم 

 گرائی را بر رقبایش ترجیح دهیم. 

یه ي گزینشـی خود سامرز تشخیص می دهد که مالحظات گسترده تر، مانند شکوفائی انسانها به نظر .7

را زیاد دنبال نمی کند، و نمی توانـد  بصیرتولی او این  .)2012، 174در این زمینه مربوط هستند ( 

می تواند ما را براي رد کردن بدنه اي کـه در آن سـؤاالتش ارائـه مـی شـوند،  بصیرتببیند که این 

 کمک کند. 

ن جا آورده شده اند، و در ارتباط بـا سامرز بدرستی تذکر می دهد که بسیاري از نکته هائی که در ای .8

گزافه گوئی هاي متافیزیک و اختالالت عملی فرهنگ هاي آبروئی هستند، به فرهنگ هاي آسیاي 

شرقی اطالق نمی شوند. بنظر نمی رسد که ما اساسی داشته باشیم که بر پایه ي آن بگوئیم کـه ایـن 

ه ایـن فرهنـگ هـا محتـواي متـافیزیکی فرهنگ ها اختالل عملی داشته و یا این که بتوان گفـت کـ

بیشتري از فرهنگ ما دارند (گرچه ممکن است داشته باشد: یعنی بنظر می رسد که جـواب دادن بـه 

این سؤال در هستی شناسی اجتماعی و مردم شناسی کار مشکلی باشد). با این وجود، براي من اصالً 

ت اخالقی دارند که به اندازه ي کافی با نیست که اجتماعات آسیاي شرقی برداشتی از مسئولیمعلوم 

برداشت ما متفاوت است که بتوان بر اساس آن یک نسبی گرائی جالب توجه را بنا نهاد. همان طور 

که سامرز نشان می دهد، ساکنین آسیاي شرقی ممکن است که بعلت خالف هاي انجام شده توسط 

ی مسئولیت کمرنگی کننـد، امـا بنظـر مـی دیگرانی که به گروه آنها تعلق دارند احساس شرم، و حت

اي که مسئول رفتاري است به تنهائی و  سببیرسد که آنها در برداشتی با ما شریک هستند که عامل 

نیـروي کیفـري  همـه يمـل مسـتحق همان رفتار است، بطوري که همان عابه طریقی خاص مسئول 

 است.

ل. این رات هوشمندانه ي آنها در این فصبا تشکرات ویژه از تملر سامرز و گرگ کاروسو براي تذک .9

 حقیقات استرالیا انجام شده است. تحقیق با کمک مالی انجمن ت
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  فصل ششم           

  

  

  

  "اخالقیات دیوانه وار"بعنوان موردي از  آزاد اراده ي         

  

  

                                   

  

  سموئل اسمیالنسکی                                                  
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را معرفی کرده و شرح دهم، تا نشان دهم چرا مسئله  "اخالقیات دیوانه وار"که ایده ي من دوست دارم 

مثال برجسته اي از این اندیشه است، و بعد از آن استنتاجاتی مقدماتی انجام دهم. استفاده  آزاد ي اراده ي

نظریات اخالقی اي  باید براي خوانندگان ناآشنا باشد. من در مورد "اخالقیات دیوانه وار"من از اصطالح 

به طرز تحقیرآمیزي استفاده نمی کـنم (مثـل ایـن کـه  "دیوانه وار"که با آن ها مخالف هستم از اصطالح 

)، و نه به نظریاتی ارجاع می کنم که همه باید "این نظریه فقط دیوانگی است"شخص ممکن است بگوید 

 "اخالقیات دیوانـه وار". بلکه، من اصطالح فکر کنند دیوانه وار هستند، مانند نظریه ي نسل کشی نازي ها

را بعنوان یک اصطالح نیمه توصیفی براي جنبه نظرهاي اخالقی اي استفاده می کنم که علیـرغم ایـن کـه 

حقیقت دارند (یا اقالً محتمل هستند) در این مفهوم دیوانه وارند. اگر در این مفهوم گفته شود که مسئله ي 

خوبی داریـم کـه بـاور کنـیم کـه  دالئل است، مثل این است که بگوئیم که ما "دیوانه وار" آزاد اراده ي

بشـدت خصوصـیات اخالقیـات دیوانـه وار را بـه نمـایش مـی  آزاد نظریات محتمـل در گفتمـان اراده ي

، و آزاد گذارند. هدف این مقاله هم نشان دادن برداشت ناآشناي اخالقیـات دیوانـه وار از طریـق اراده ي

   1از طریق برداشت اخالقیات دیوانه وار است. آزاد ن جنبه هاي ناآشناي مسئله ي اراده يکردمعلوم هم 
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  اخالقیات دیوانه وار چیست؟    

  

نظریات می توانند هریک از ویژگیهاي متعدد آنهـا را بـه نمـایش بگـذارد. شـاید بتـوان  "دیوانه واري"

براي زندگی اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد  نیاديبکه به روشنی نتواند بعنوان  را نظریه اي از اخالقیات

چنین نظریه اي عمل کنـد بـه سـرعت  لوايدیوانه وار در نظر گرفت. اجتماعی که کوشش می کند تا در 

الغا کننده است دیوانه  –شکست خواهد خورد. به همین منوال، می توان یک نظریه ي اخالقی را که خود 

ي اجرایش، در الفاظ همان نظریه، باعـث وخـیم تـر شـدن اوضـاع مـی وار خواند، بطوري که کوشش برا

شود. نظریه اي که بشدت طاقت فرسا در نظر گرفته شده و در نتیجه بطور طاقت فرسائی رد شود مسـتحق 

مـی  بنیـادياست؛ هم چنین نظریه اي که مشتی بر دهان باورهاي اخالقـی معقوالنـه ي  "دیوانه وار"انگ 

ی که براي آنها ارائه شود، هرگز مقبول نمی افتند. و نظریه ي اخالقی اي هم که بایـد لدلیزند؛ علیرغم هر 

 "اخالقیـات محرمانـه"از اکثریت مطلق مردمی که به آنها اطالق می شود پنهـان نگـه داشـته شـود، یعنـی 

  مشمول دیوانه واري است.

دیوانـه "ا اقامـه مـی کننـد خود این ویژگی ها شرح می دهند که چرا نظریات اخالقی که آنهـا ر        

هستند، و چرا دسته بندي کردنشان تحت این عنوان می تواند کمک کند کـه بفهمـیم کـه بنظـر مـی  "وار

رسد در وراي مشکالت خاص هر کدام از این نظریات موضوع بزرگتري در جریان است. گرچـه دیوانـه 

در می آید، ویژگـی  "خانوادگی شباهت"وار بودن نشانه ي یک مخرج مشترك نیست اما بیشتر به شکل 

انتظارات شایع، مهم، و بنظر عاقالنـه آنها  لوايهاي دیوانه واري در این ایده مشترك هستند که در 

 حتاًاز اخالقیات بطرق مهمی برآورده نشده، و منجر به وضعیتی شگفت انگیز، ناموزون، و 

رود که منسجم بـوده و کـم و بیشـی . از نظریات حقیقی اخالقیات انتظار می می شوندحتی نامعقول 

هم در اندرونشان و، حداقل بطور وسیعی، با اعتقادات راسخ قابل اعتماد مردم، همخوانی داشته باشند. این 

نظریات باید بتوانند توسط اکثریت مردم قابل قبول و قابل اجرا باشند. در صورت اجرا نباید به طریق عمده 

ه در آن به اجرا گذاشته شـده انـد، بگـذریم از ایـن کـه نبایـد در اي موجب تخریب در اجتماعی شوند ک

عباراتی که نظریه بیش از همه به آنها ارزش می دهد موجب تخریب شود. بنظر می رسد که این ها طبیعی 
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بوده و انتظارات منصفانه ي حداقلی از نظریات اخالقی باشند، و اگر این نظریات بـه طریقـی مشـهود ایـن 

هوماتی که در باال ذکر شدند، منظور ندارند، هم از جنبـه ي نظـري و هـم عملـی موجـب شروط را در مف

  ظهور دیوانه واري آنها می شود. 

به مـا کمـک مـی  "اخالقیات دیوانه وار"قرار دادن این خصوصیات گوناگون تحت یک عنوان         

ی توانند در آنها نا کام بمانند، کند که راه هاي گوناگونی را ببینیم که انتظارات مفروض ما از اخالقیات م

و این کار هم چنین نشان می دهد که چگونه همه ي ما بطور مفرطی تمایـل داریـم خودمـان را بـا خـوش 

 اراده يزمینه  بینی هاي ناروائی در این موضوع گول بزنیم (در باره ي این موضوع، در آخر این فصل، در

بـر اي اخالقیـات دیوانـه  آزاد التزامات مسـئله ي اراده ي صحبت خواهم کرد). باالخره، وقتی که ما آزاد

می کنیم، بعضی از این ویژگی ها با هم ظاهر شده و بـه سـمت یکـدیگر سـوق داده مـی  موشکافیوار را 

  شوند، در نتیجه دیوانگی وضعیت ظاهر شده را بیشتر، و در وراي هر ویژگی آشنائی تقویت می کنند. 

موجـود در داخـل اخالقیـات هنجـاري تمرکـز کـرده و یـک ورا  "واري دیوانـه"من در این جا بـر     

ایـن فـرض کـه اخالقیـات داراي یـک اسـاس ورا  .اخالقی کم و بیش خوش بینانه اي را فرض می گیرم

اخالقی پابرجا هستند (هر نظریه ي ورا اخالقـی گونـاگونی مـی توانـد کمـک کنـد) در بررسـی احتمـال 

بعنوان مسئله اي  آزاد مک می کنند. هم چنین، من با مسئله ي اراده ينظریات هنجاري ک "دیوانه واري"

اخالقی برخورد می کنم تا، مثالً، مسئله اي اصوالً متافیزیکی یا منطقی. من از این مفروضـات در ایـن جـا 

دفاع نمی کنم، اما حتی آنهائی که تمایل به شک در باره ي آن دارند احتمـاالً بعضـی از مباحـث را قابـل 

  جه می یابند. تو
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  آزاد اصول مسئله ي اراده ي                  

  

ترکیبی ازچهار سؤال است؛ همان طور  آزاد .من باور دارم که بهترین راه براي فهمیدن مسئله ي اراده ي

کننده هستند. سـؤاالت از ایـن  معینکه خواهیم دید، دو سؤال اول بیشتر آشنا هستند، اما دو سؤال آخري 

  قرارند:

  

 ي گرائی وجود دارد؟ (در این جا موضوع جبر، مسئله ي این کـه آیـا اراده يآزاد آزاد راده يآیا ا .1

ي آزاد ي گرایان اصالً انسجام دارد، و امثال آن بعنوان زیر سؤاالت قرار می گیرند.) البتـهآزاد آزاد

) و ي گرائــی وجــود دارد؛ توافــق گرایــان (معمــوالًآزاد آزاد گرایــان فکــر مــی کننــد کــه اراده ي

  جبرگرایان مطلق مخالف آن هستند. سؤال اول متافیزیکی ویا هستی شناسی است.

  

ي گرایان وجود نداشته باشد، آیا ما هنـوز هـم مسـئولیت اخالقـی و برداشـت آزاد آزاد اگر اراده ي .2

هاي مربوطه اي مانند استحقاق را دارا هستیم؟ البته، این همان مسئله ي آشناي توافق گرائـی اسـت: 

ي گرایـان توافـق آزاد آزاد ی آیا مسئولیت اخالقی، صرف نظـر از جبرگرائـی، بـا نبـود اراده يیعن

دارد؟ توافق گرایان و جبرگرایان مطلق در مسئله ي توافق گرائی مخالف هم هستند. به نظر من، این 

 موضوع بیشتر اخالقی است. 

  

داریم، یا اگر حداقل در غیاب اراده ي گرایان مسئولیت اخالقی نآزاد آزاد اگر ما در غیاب اراده ي .3

ي گرایان مسئولیت اخالقی بشدت ضعیف می شود، آیا ایـن خـوب اسـت یـا بـد؟ بـه آزاد آزاد ي

عبارتی دیگر، آیا بدون (یا با حد بسیار کمتري از) ویژگی معتبر مسئولیت اخالقی وضعمان بهتر می 

ن اسـتقبال کنـیم، یـا ایـن کـه وضـع بـدتر ي گرایاآزاد آزاد شود، به نحوي که باید از نبود اراده ي

 خواهد شد؟
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چه کاري می توانیم و باید انجام دهیم؟ (در این جا بعنوان زیر  3تا  1ما در باره ي پا سخ به سؤاالت  .4

سؤال سؤاالتی توصیفی قرار می گیرند که در باره ي طبیعت باور عامه و احتمال تغییر بنیادي آن، و 

 د این که آیا ادامه ي باور غلط گسترده را می توان تحمل کرد. ) سؤاالت معیاري هستند مانن

  

در نگاهی اجمالی به نظرات من در باره ي مسئولیت اخالقی، من جواب هاي بدبینانه اي به سه سؤال اول 

گرائـی وجـود نـدارد. در پاسـخ بـه آزاد آزاد می دهم. در جواب به سؤال اول، من دریافته ام کـه اراده ي

 بنیـادين باور دارم که توافـق گرائـی کـافی نیسـت، و ایـن کـه مـا بایـد یـک دوگانـه گرائـی ، م2سؤال 

)Fundamental Dualism ( یتـوافق –یا دوگانه گرائی )compatibility dualism را انتخـاب (

هاي محدود ولی قاطع توافق گرائی و جبر مطلق را در هم آمیزد.  درون نگريکنیم، که کوشش دارد که 

، من در یافته ام که این یک نارسائی بسیار مهم، و واقعاً تأسف بار است. این بدبینی 3اب به سؤال و در جو

به همین  آزاد خواهد داشت. توهم گرائی مربوط به اراده ي 4التزامات پیچیده و تعجب آوري براي سؤال 

ودم در باره ي اراده مربوط می شود. من در این مقاله کوشش نخواهم کرد که از نظریات کلی خ 4سؤال 

 ;Smilansky 2000، بـراي مطالعـه ي چنـین کوششـی بـه مـثالًبطریقی نظم دار دفاع کنم ( آزاد ي

Smilansky 2011a  مراجعه کنید). من سعی خواهم کرد که نشان دهم که چرا من جنبه ي مرکزي

  وار تلقی می کنم. دیوانه  –یعنی اصوالً، توافق گرائی و جبر مطلق را  – آزاد مسئله ي اراده ي

 از اراده ي قـوي ي گرائی تنومندي وجود نـدارد. برداشـتآزاد آزاد من باور دارم که اراده ي          

ي گرائی بمراتب به وراء توافق گرائی می رود، و مزیت کیفی بزرگی در پایه ریزي اسـتحقاق، آزاد آزاد

 –ي گرائـی آزاد یـان، کـه بـر اسـاسي گرائـی در جرآزاد مسئولیت، و عدالت ارائه می دهد. معتبرتـرین

مراجعه کنیـد) تنومنـد  Kane 1996; Ekstrom 2000به  مثالًحادثه اي پایه گزاري شده است ( 

به شروع یک رفتار اضافه می کند، که مـی تـوان فکـر کـرد کـه  ینیست. این برداشت مقداري عدم تعیین

، اما وقتی هم که ایـن کـار را نمـی کنـد، کنترول توافق گرایان را محدود کرده و به آن آسیب می رساند

ي گرایـان معمـوالً بعنـوان درگیـر آزاد تنومنـد آزاد چیز قابل مالحظه اي به آن اضافه نمی کنـد. اراده ي

ي گرایان، باور دارنـد آزاد خیلی ها، منجمله .( Clark 2003) فکر می شود سببی  – ملعالکننده ي 

یزهائی که ما بطور تجربی در مورد انسانها می دانیم چنین نوعی که دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم که چ

ي گرائـی آزاد می کنند. حتی بعضی افراد، منجمله خود من، فکر مـی کنـیم کـه دفاعي گرائی را آزاد از
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)  Galen Strawson 2000 مثالً( استراسنتنومند متعالی متافیزیکی متناقض است. در ذهن من، گلن 

در کسـوت  دلیـلمـی آورد؛ کوشـش مـن بـراي ارائـه ي ایـن  دلیـلبـراي ایـن ادعـا بطور قانع کننده اي 

به هر حال آن چه که من  .) chapter 4 )Smilansky ,2000اخالقیات تفاوت زیادي با آن ندارد 

 2اعانه دهم در جاي دیگري قرار گرفته است، یعنی در مقابله با سـؤال  آزاد می توانم به مسئله ي اراده ي

ي گرایـان وجـود آزاد آزاد . از این به بعد من فـرض مـی گیـرم کـه اراده ي1الذکر تا به سؤال  فوق 4تا 

  ندارد، و بر کوشش براي فهم هر چه که متعاقب آن خواهد آمد تمرکز می کنم. 

گرایان وجود می داشت، آنوقت من باورمی کردم که مسـئله ي اراده  يآزاد آزاد اگر اراده ي          

آزاد  مثرالثمري براي اخالقیات دیوانه وار ارائه نمی دهد. ولی من بـاور دارم کـه اراده يزمینه ي  آزاد ي

  کنیم.  موشکافیگرائی وجود ندارد، و در نتیجه ما باید ادامه داده و التزامات زندگی بدون آن را آزاد
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  جبر مطلق و مجازات عادالنه: مطالعه اي در دیوانگی    

  

، مسئولیت اخالقی، و استحقاق وجود ندارد. من در مقالـه اي آزاد که اراده ي جبر مطلق نظریه اي است

 موشـکافینتایج کوشش براي اجراي جبر مطلق را در حـوزه ي کیفـري  )b 2011 Smilanskyجدید (

کرده ام. در این جا خالصه اي از این ایده را عرضه می کنم، یعنی خالصه اي عملی از جبر مطلق؛ و نشان 

هـاي جبـر مطلـق  بصـیرته چرا آن هم مشمول اخالقیات دیوانه وار می شود. تا اندازه اي کـه می دهم ک

ما باید این  –ها در این جا حاوي حقایق با اهمیتی هستند  بصیرتو من باور دارم که این  –حقیقت دارند 

کار می کند). در نتایج را خیلی جدي بگیریم (بعداً به این خواهیم پرداخت که توافق گرائی به چه خوبی 

مفهومی که بعداً در این فصل مورد بحث قرار می گیرد، این امر به این معنـی اسـت کـه اخالقیـات مـا در 

  مقیاس بزرگی دیوانه وارند.

 اراده ي ی شـروط الزمجبر مطلق ممکنست افراد را مچازات نکند. تحت جبـر مطلـق، هـیچ کسـ        

کیفر شود. اگر کسی مستحق مجازات نیست، و او را مجازات و مسئولیت اخالقی را ندارد تا مستحق  آزاد

س کنـد، همـان نمی تواند افـراد را در زنـدانها حـب کنند، مجازات ناعادالنه خواهد بود. بنابراین جبر مطلق

که ما اکنون با جنایتکاران می کنیم. اما در حالی که جبر مطلق نمی تواند مـردم را مجـازات کنـد،  يرکا

جدا کرده و زنـدانی  کنست خالفکاران شدید را از مردمی که اصول را رعایت می کنندولی هنوز هم مم

جانشـین مـی شـود، ) funishment( "احتیاجـات“) بـا punishmentند. تحت جبر مطلق مجازات (ک

خالفکار خیلی بد نگذشته، و خیلی بدتر از وضعی که به کوشش ها انجام می گیرد که تا  همه يیعنی که 

ي اي که آزاد زندان دارد، زندگی نکند. از آنجا که جدا کردن از اجتماع طبیعی و محرومیت ازدر بیرون 

دیگران سهیم هستند به خودي خود مشقت سختی است، لـذا بایـد توسـط ارائـه ي الزامـاتی کـه زنـدگی 

  خالفکار را خوشحال می کند جبران شود. 

وم که اوضاع چگونه خواهد شد، ولی مشکل من نمی توانم وارد جزئیات کامل در این باره ش            

اساسی در این جاست که بنظر می رسـد کـه جبـر مطلـق بـر روي خـودش فرومـی ریـزد: موسسـاتی کـه 

الغا می شـوند. تعـداد  -را بر طرف می کنند توان خود را در بازداري از دست داده، و خود  "احتیاجات"
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نگهداشته شوند به شدت افزایش می یابند. افراد زیادي افرادي که الزم می شود که از اجتماع قانونی جدا 

که در غیر این صورت درگیر خالفکاري و جنایت نمی شوند، و هرگز هم به زندان نمی افتنـد، در چنـین 

زندگی اي گیر خواهند کرد. در این ضمن، بقیه ي ما ها در بدترین وضع دنیـا زنـدگی خـواهیم کـرد: از 

کشیده، در حالی که مقادیر غیـر قابـل تصـوري پـول صـرف نگهـداري از  امواج بی سابقه ي جنایت رنج

  وفور برآورده می شود.  مؤسساتی می شود که احتیاجاتشان بهخالفکاران در 

حتی در الفاظ جبرگرایان مطلق، همه ي این ها اوضاع بسیار بدي خواهد بود. جبر گرایان مطلق           

ه هاي قضائی باید با آنها برخورد کند محدود کننـد، تـا تنفـر سعی می کنند که تعداد کسانی را که دستگا

عمومی را از خالفکاران کاهش دهند و بتوانند وضع اجتماعی اي که مولـد خالفکـاري اسـت را اصـالح 

این اهداف ایده آلیستی را شکست می دهـد. اگـر چنـین چیـزي  همه يکنند. ولی خود جبرگرائی مطلق 

فزایش جنایات می شود، بجاي کمتر کـردن آنهـا، جنایتکـاران بیشـتري در پیاده شود، این نظریه موجب ا

دستگاه هاي قضائی گرفتار شده و جدا از اجتماع حبس می شوند (گرچه در وضعی اصالح شده) و وقتی 

قه اي این گونه مصرف شوند رشد بـی سـابت هائی که براي اداره ي زندانهاکه جنایات زیاد شوند، و مالی

احساسات عمومی به سختی به طرفداري از همـدردي بـا خالفکـاران جهـت مـی گیـرد. در  اي پیدا کنند،

نتیجه عکس العمل شدیدي علیه اصالحات جبرگرائی مطلق غیر قابل اجتناب می شود. ولـی چنـین نتیجـه 

اي از نظر فلسفی کمتر جلب توجه می کند تا عواقبی که از اجراي این ایده به خود جبـر مطلـق وارد مـی 

رویه  : یعنی که نه تنها اجراي جبر مطلق منجر به واکنش آسیب زا می شود بلکه موجب کنار گذاشتنشود

پیاده شود، حتی براي جبرگرایان مطلـق کـابوس  بدرستی می شود. نظم جبرگرائی مطلق، اگر ن نیزاي  

ه باشند که براي وحشتناکی خواهد بود. خود جبرگرایان مطلق نمی توانند آرزوي نتایج اصالحاتی را داشت

موقعیت خودشان الزامی می شود (مانند افزایش جنایات و افزایش شـدید زنـدانی شـدن هـا). جبرگرائـی 

  2مطلقی که این گونه تعبیر شده، در عمل خود الغا است. 

متمرکز شده است. ولی موضوعات به این جـا خـتم آشکاربر مورد مجازاتهاي من  "احتیاجات " برهان 

انسانها هم به همین نحو مختل مـی شـود. اکثـر واکـنش  واکنشیگرایشات گسترده ي  ه يبدننمی شوند. 

، احسـاس نسـبیهاي انسانها توان بالقوه اي دارند که موجب می شوند دیگران، چه مستقیماً، و چـه بطـور 

نـاقص)  نسـبیبدي پیدا کنند. ولی بر اساس جبر مطلق هیچ کسی مستحق چنین واکـنش منفـی (یـا بطـور 

اهد بود؛ هیچ کس سزاوار سرزنش نیست. با این وجود مشکل بتوان زنـدگی بـین فـردي را بـدون آن نخو

تصور کرد. فرض بر این است که آنهائی را که با چنین واکنشی مستقیماً یا بطور مقایسه اي ناخشنود شده 

نفـی، اگـر نبایـد اند باید با معادل روانشناسی آن، یا با برطرف کردن احتیاجـاتش جبـران کـرد. گـرایش م
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باعث حزن ناعادالنه ي شخص مورد هدف شود، فرضاً محتاج این است که بالفاصله همراه واکنش قویتر، 

جبران کننده، و مثبت احساسی تالفی شود، تا باعث شود که خالفکار احساس خوبی در بـاره ي خـودش 

و معمـوالً سانها خواهـد بـود، بلکـه پیدا کند. ولی این نه تنها مصنوعی و مختل روابط دوجانبه ي طبیعی ان

  بالفاصله هدف و تأثیر واکنش هاي منفی را تخلیه می کند. 

بطور خالصه، من ادعا می کنم که (علیرغم شایسـتگی هـا و ناشایسـتگی هـاي فیلسـوفانه اش)،           

عیدي ایده ي اجراي مبادي اصول اخالقی جبر مطلق را نمی توان جدي گرفت. این برداشت در فاصله ي ب

از طبیعت انسان قرار گرفته و نمی توان ان را در زندگی شخصی یا اجتمـاعی، بجـز در حواشـی آن پیـاده 

  کرد. 

خطر دیگر این است که این امر ممکنست موجب شود که جبرگرایان مطلق از اصول خود دست         

داد زیادي کثرت گـراي بکشند، و نظریه هاي سودمندگرایان یا نظریات دیگر را اخذ کنند. من هم مثل تع

هنجاري هستم، و البته نقشی هم براي درنظر گیري عاقبت گرائی در منطقی کردن مجازات یا موضوعات 

دیگر در نظر دارم. البته این موضوع مورد بحث نیست. اگر بگوئیم که ما مردم را مجازات می کنیم چـون 

با این دارد که بگوئیم ما مـی تـوانیم بـی  که موسسات کیفري کالً کار خوبی انجام می دهند، فرق زیادي

هایشان در جایگاه خودشان بمانند، که  صیرتگناهان را هم مجازات کنیم. جبرگرایان مطلق می توانند با ب

در این جایگاه نظریه شان به عنوان منبعی براي رهنمودي رفتارهاي شخصی و اجتمـاعی در هـم فـرو مـی 

م امکان اجراي پیشنهاداتشان را تشخیص بدهند، جبرگرایـان مطلـق مـی ریزد. متناوباً، هنگامی که آنها عد

توانند هسته ي اخالقی آن را انکار کنند، و به فرمی شبیه به سودمندگراي عاقبت گرائی تبدیل شـوند. امـا 

از دسـت داده، و از  آزاد اگر چنین کنند، موضعشان جالب بودنش را بعنوان موضعی در مسئله ي اراده ي

از ایـن ایـده سرچشـمه مـی  آزاد ی ندارد. تمام نیروي محرکه ي مسئله ي اراده يارزش قی دیگرنظر اخال

دارد. چه آنرا داشته باشیم، و چه باور کنیم که آنرا نـداریم، اهمیـت زیـادي  ارزش آزاد گیرد که اراده ي

از تناقض گرائی تا آن جائی که جبرگرائی مطلق، بعنوان یک موضع اخالقی عمیق و نه فقط شکلی  .دارد

وجـود نـدارد و  آزاد ي گرایان را انکار می کند فریاد می کشـد کـه اراده ايآزاد ي اراده يآزاد اي که

هیچ کس مستحق مشقت نیست، بعنوان یک موضع گیري اخالقی مهم باقی می ماند، اما اگر بـه اصـولش 

قـه مـان را بـه آن از دسـت مـی خیانت کرده و چیزي شبیه سودمند گرائی را انتخاب کند، ما همـه ي عال

  دهیم. 
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بنابراین، ممکن است که جبرگرائی مطلق اصیلی که از نظر اخالقی مهـم باشـد تـا حـد زیـادي           

همین امر آن را الغا است.  -حقیقت داشته باشد، ولی قابل اجرا نیست. در عمل، جبرگرائی مطلق خود 

  . به یک مورد اخالقیات دیوانه وار تبدیل می کند

  

 توافق گرائی، بی عدالتی و دانش: مطالعه اي در دیوانگی   

   

در باره ي این که آیا توافق گرائی می تواند بهتر از جبرگرائی مطلق عمل کند، در گـام  موشکافیبراي 

 اول محتاج این هستیم که جنبه نظرهاي تناقض گرایان را برعلیـه توافـق گرایـان مـورد بحـث قـرار دهـیم.

 برهان"د دارند که سعی می کنند که نارسائی توافق گرائی را نشان دهند. آشناترین آنها زیادي وجو دالئل

ون این واگن است که بر اساس آن ما نه می توانیم گذشته را  )Consequence Argument( "عاقبتی

مـل کنترول کنیم و نه قوانین طبیعت را، با این وجود هر عملی که از ما سر می زند محصـول همـین دو عا

بـه  برهـان هـائیچنین  .) van Inwagen 1983 هستند، بنابراین ما نمی توانیم افعالمان را کنترول کنیم (

نوشته ها را بررسی کنم. من دوست دارم  همه يفراوانی مورد بحث قرار گرفته اند، و من هدف ندارم که 

 ی کـه مـن ان را دامدلیلـم، کردن رنج تناقض گرائی ارائـه دهـمعلوم که تفسیر خودم را از کوشش براي 

)The Trap(  .می خوانم  

ي گرایان وجود ندارد. در واقـع، فقـط بـه بهانـه ي سـاده آزاد آزاد دنیائی را فرض بگیرید که اراده ي  

کردن داستان (اگر توافق گرایان اعتراض نکنند)، فرض بگیرید که دنیائی جبري است، تا این کـه دنیـائی 

، در هـم کنـیم. می کنـدکه کنترول انسان ها را تقویت ن بی قاعده اي گرائی عیینتغیر که جبرگرائی را با 

احتمـاالت  شخصی را در نظر بگیرید که براي انتخابی که کرده هزینه ي سنگینی را متحمل شده است؛ به

د زیادي می توان فکر کرد، ولی اجازه دهید با فکر در باره ي کسی شروع کنیم که سالهاي زیـادي را بایـ

اهداف عملی زندگیش را تبـاه خواهـد کـرد. او از بهتـرین سـالهاي  همه ي در زندان بماند، به طریقی که

، و تجربیـاتش مـانع از ایـن مـی بردزندگیش محروم شده، این سالها را در محیط هاي وحشتناکی بسر می 

واقعی زنـدانی  شدنش سعادتمند باشد. فرض بگیرید که او به علت یک خالف آزاد شوند که حتی بعد از

شرائط توافق گرایان کـامالً ارضـاء  همه يائی است. دز –شده است، نه به علت چیزي که محتاج جنایت 

شده اند؛ او بر اساس توافق گرایان الگوئی از خالفکاران استحقاقی است. این معنـی کـه او بـالغ اسـت، از 

الفی را که بعلت آن در زندان است عمداً، با بلوغ پیدا کرده و از نظر ذهنی با ثبات است. او خ معرفتی نظر
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هاي الزم انجام داده است. او هـیچ دلیـل منطقـی و یـا عـذر و بهانـه اي هـم بـراي  مکاشفهقصد، و بعد از 

کنـار مـی گـذاریم). در  آزاد خالفکاریش ندارد (در این جا تهدید تناقض گرایان را از مسئله ي اراده ي

م، آن طوري که فیلسوفان توافـق گـرا (و دادگـاه هـا) موضـوعات را این مورد حتی هیچ شرط تخفیفی ه

  ارزیابی می کنند، وجود ندارد. 

حاال فرض بگیریم که بر اساس تجربه گرائی بسیار مختصرتري ولی نه به طریقی که براي هدف کنونی   

د، و بـه زنـدان د که او بـه چنـین جنـایتی دسـت خواهـد زشته باشد، از سالها قبل مطلع بودیمان اهمیت دا

خواهد افتاد. تکنولوژي در دست چنان است که می توانـد چنـین چیـزي را پـیش بینـی کنـد و اگـر کـار 

دیگري انجام نشود (و تا وقتی که پیش بینی براي این شخص ناشناخته بماند) پیش بینی بـه انجـام خواهـد 

که اگر انجام می شدند، مانع انجام  رسید. حاال تصور بیشتري کنید، به احتمال زیاد، چیزهائی وجود دارند

جنایت توسط این شخص می شدند. اجازه دهید به راه هائی تمرکز کنیم که صرفاً چنین چیـزي را تعمـیم 

اقتصادي، یا افزایش شدت مجازاتها ( یا تهدید به آنها)، یـا  –می دهند، کاهش اختالف طبقاتی اجتماعی 

نین تغییراتی پیاده می شدند، در واقع باعث احتراز جنایتکـار افزایش احتمال دستگیري خالفکاران. اگر چ

 توسط این فرد می شدند. 

خوبی داریم که روش کارمان را تغییر زیادي ندهیم:  دالئل باز هم فرض بگیریم که ما، بعنوان اجتماع،  

مـین مقـدار یعنی انتخاب کرده ایم که همین سطح نابرابري ها را حفظ کرده، شدت مجازاتها را هـم بـه ه

زیادي انجام داد  دالئله محدود کرده، و شانس تفتیش و دستگیري ها را هم خیلی باال نبریم. این کار را ب

، بر اساس اقتصاد بازار، مجازات کردنهاي لیبرالی، و به هـدف محـدود کـردن منـابعی کـه بـراي مثالًایم، 

دن جنایات این روش ها در حد اداره ، در محدود کراز نظر آماريحفظ نظم و آرامش هزینه می کنیم. 

ارزش ها و مالحظات مربوطه  همه يکردنشان براي ما نسبتاً خوب کار کرده اند؛ و طریقی هم که در آن 

ایـن  همـه يجتمـاعی در ارویـه ي   را متعادل می کنیم، منطقی است. در این حـال واقعـاً بعیـد اسـت کـه

مـن کمـک مـی  برهـانهم که منطقی نباشند، این امـور بـه  موضوعات کامالً منطقی باشند، و تا اندازه اي

  کنند، اما من عالقه دارم که مورد خودم را براي مخالفانم تحت بهترین شرائط فراهم کنم. 

حتی اگر همه این ها مورد داشته باشند، باز هم بنظر مـن مـی آیـد کـه جنایتکـار محکـوم شـده قربـانی  

لـذا،  –د نـاورید که ما می دانستیم که او دست به این جنایت می زبه خاطر بی -شرائط اجتماعی است، اما 

. ما می دانستیم که اگر همه ي چیزها را به وضـع کنـونی حفـظ کنـیم ایـن قربانی تصمیمات ماستاو 

شخص دست به این جنایت خواهد زد، و به سال ها زندان محکوم، و زندگیش تباه خواهد شد. عالوه بـر 
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ر بعضی از عواملی را که در پاراگراف هاي فوق گفتم، عوض مـی کـردیم، او بـه این، می دانستیم که اگ

که دست به جنایتی بزند، و به زندان بیافتد. اگر بطور گسترده اي برداشت شود، تقصـیر  نمی رفتراهی 

شکست بازدارندگی از جنایات، بر گردن ماست. در الفاظ توافق گرائی، ما مـی توانسـتیم جلـو جنایـت و 

علیرغم اطالع از این که اگر ما ت را بگیریم. اما ما موسسات اجتماعی اي را برپا کرده ایـم، و مکافا

این مرد بـدام ما تصمیم گرفتیم که چنین نکنیم. او سقوط خواهد کرد،  اوضاع را تغییر ندهیم

  . افتاده، و ما مسئول پارامترهائی هستیم که او را بدام انداخته اند

جوانب، این امر به این معنا نیست که ما کار اشتباهی می کنیم؛ و یـا مـا موجـه  مه يهبا در نظر گرفتن   

اطالق  به ماي را که آزاد نیستیم که به طریقی که هستیم عمل کنیم. اجازه دهید که اول مسئله ي اراده ي

دهیـد فـرض  ، توافق گرائی را پیشه کنیم: به عبارت دیگر، اجـازهبرهانمی شود کنار بگذاریم و به خاطر 

بگیریم که ما به علت روشی که با خالفکاران رفتار می کنیم مستحق سرزنش هستیم. توافق گرایـان نبایـد 

مشکلی در استحقاق بالقوه ي ما براي سرزنش شدن به بینند. با این حـال، مسـئله ي دام چیـزي نیسـت کـه 

محدودیت هاي توافق گرائی را  هدف از این تجربه ي فکري این است که –بدنبال خالفکاري ما می آید 

نشان دهیم، نشان دهیم که چرا حتی تحت شرائط ایده آل توافق گرایان، هنگامی که ما طبق توافق گرائی، 

درست رفتار می کنیم، بی عدالتی شایع می شود. به خاطر بیاورید که ما فرض بـر ایـن گـرفتیم کـه بـراي 

و سیاست هاي حفـظ امنیـت)، بـا در نظـر گـرفتن تعـادل اجتماع ما، تصمیمات (در مورد اقتصاد، جزائی، 

ارزشهاي مورد نظر، ممکن است که بخـوبی منطقـی باشـند. ولـی مـا بـه هـر حـال مسـئول قربـانی کـردن 

جنایتکارمان هستیم: یعنی که ما مؤسسات اجتماعی مان را طوري برپا کرده ایم که با اطالع کامـل از ایـن 

  شود، باز هم در استقرار چنین اوضاعی پافشاري کرده ایم.  که منجر می شوند که این مرد تباه

استان مـن قصـد اهمیت فراوانی دارد که توافق گرایان هیچ اشکالی در این روش نمی بینند. چیزي که د 

مفهومی است که در آن شخص توسط سیاست هاي مـا بـه دام مـی افتـد: تکـرار مـی  تأکید بر آن را دارد

یم که او مقدر شده است که این کار را بکند مگر ایـن کـه مـا او را نجـات دهـیم کنم، ما از قبل می دانست

چنین کاري را نکنیم. ما اجازه دادیم که او تبدیل به یـک  – خودمان دالئل به –ولی ما تصمیم گرفتیم 

  جنایتکار شده، قربانی خود را آسیب رسانده، و( از نظر توافق گرایان منصفانه) تباه شود. 

تان فقط در یک جنبه ي مهمش حقیقی نیست: ما در واقع داراي دانش پیش بینی کننده ي عالی این داس 

، و لذا معموالً قادر نیستیم در سطح فردي چنین پـیش بینـی هـائی را *اي که در باال شرح داده شده نیستیم

از افراد از ایـن طریـق بکنیم. ولی، به هر حال، دلیلی داریم که باور کنیم که، از نظر آماري، تعداد زیادي 
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سقوط خواهند کرد، مگر این که سیاست هاي اقتصادي، جزائی، یا امنیتی را که تغییـر نمـی دهـیم، تغییـر 

دهیم. از نظر اخالقی، بنظر نمی رسد که این واقعیت که اطالعات ما فقـط آمـاري هسـتند، اصـالً اهمیتـی 

اقع ما از نظر اجتماعی دام هائی برپا می کنـیم داشته باشد. طرحی که من شرح دادم، که بر اساس آن در و

که مردم در آن گیر می افتند، حتی اگر اطالعات ما در باره ي جزئیات ناقص باشند، دام ها بر جاي خـود 

باقی می مانند. این عاري بودن از جزئیات باعث می شود که طبیعـت ِ آن چـه کـه در جریـان اسـت از مـا 

می شود که آن چه برپا شده به آرامی عمل کند، ولی طبیعـت آن را عـوض پنهان بماند و در نتیجه باعث 

نمی کند. ما می دانیم که، در دنیاي جبري، چه از جزئیات آن با خبر باشیم چه نباشیم، دام بر پا شده است. 

  مشکل عملی و معرفت شناسی است؛ موضوعات متافیزیکی از قبل حل شده اند. 

  

---------------  

اي شرح مواردي که می توان چنین پیش بینی هائی کرد به کتاب سیر تفکري در آفریـدگار *مترجم: بر

  (ها)، آفرینش، و آفریده ها در مورد زیر بناي مغزي شرارت ها مراجعه کنید.

  

توافق گرائی اسـت کـه  –نوع سناریوئی که من سعی کرده ام در کتاب دام تسخیر کنم حرکتی ضد      

دارد. چالشی که توافـق گرائـی بـا آن روبروسـت مسـتقیماً اخالقـی اسـت: همـان  براي من اهمیت زیادي

، مسئول اخالقی، و مستحق سـرزنش و مجـازات بـراي انجـام یـک آزاد انسانهائی که توافق گرایان بعنوان

رفتار جنائی خاص توصیف می کنند، در واقع انسانهاي در دام افتاده اي بنظر من می رسـند. ایـن افـراد بـا 

سـودمندگرائی  دالئـل ي تعاریف قربانی شرائط هستند. بعالوه، توسط ما به دام افتاده اند. مـا همـه بـا همه

آشنا هستیم که اقلیتی را براي خوبی بیشتر اکثریت قربانی می کنند. اما توافق گرائی موضعی در منازعه ي 

سی اخالقی این اسـت کـه هـیچ است، که به عدالت بر اساس اراده ارج می نهد. ایده ي اسا آزاد اراده ي

عـدالت بـه سـادگی "انجـام داده باشـد:  آزاد فردي نباید مجازات شود مگر این که رفتارش را با اراده ي

) که با همه بصورت انسـان 1شامل اصولی است که در تنظیم ادعاهاي رقابتی انسان ها باید رعایت شوند (

) مانع سوء استفاده از یـک 2سان برخورد می کند و (با انتصاب اهمیت خاصی به رفتارهاي ارادي آنها یک

. )Hart 1979 ،22( "انسان براي منافع دیگران می شود، به استثناء اعاده ي رفتارهاي ارادیش بر علیه آنهـا

توافق گرایان به چنین استثنائاتی اجازه می دهند. اما وقتی که ما با نگاه وسیعی می نگریم و مـی بینـیم کـه 

در این جا هست، من احساس می کنم که اگر به چنین واقعیتی اهمیت ندهیم موضوع خیلی  در واقع دامی
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مشکل تر می شود؛ قربانی کردن کامالً شبیه به مجوز بد نامی به نظر خواهد آمد که سودمندگرایان توصیه 

نبال مـی کنـد کـه کرده اند (و واقعاً الزم می دانند). به عبارت دیگر، اجتماع دانسته و قصد دار راهی را د

افراد خاصی را به خاطر سعادت کلی (یا بعضی از اهداف این گونه) قربانی کنـد. ایـن گفتـه بـه ایـن معنـا 

می کنم.  دفاعنیست که همه ي اعتبار را از توافق گرائی انکار کنیم؛ من خودم از تفسیر معتدل تري از آن 

وانند به انکار مسئله ي عمیق اخالقـی درگیـر در ولی در این جا سؤال این است که آیا توافق گرایان می ت

، مسئولیت اخالقی و استحقاق توافق گرائیشان ادامـه دهنـد، هنگـامی آزاد مجازات افراد بر اساس اراده ي

هستند، در دام ما گرفتار آمـده  آزاد که ما در تمام مدت می بینیم که جنایتکارانی که از نظر توافق گرایان

  اند. 

دام بجاي این که رفتارهاي ارادي مردم (که بر اساس الزامات توافق گرایـان بطـور ن امر که ای بعالوه    

از طریق آن کار می کند، تنها چیـزي نیسـت کـه اهمیـت دارد.  میان بُر بزندمتناسبی تسهیل شده است) را 

از قید  خودش رااز طریق اعمال ارادیش  ایده اي که مجازات کردن براي شخص مفید است، چون که او

و بندهاي موجود براي جلوگیري از آسیب رساندن رها کرده است، وقتی که ما نقشی را به بینیم کـه ایـن 

کـرده،  می شود. از یک دیـدي، او عمـدر دام بودنش بازي کرده، ایده در تیره تر شخص به سادگی، با د

شده است. این نیست که گـوئی  تخاباتش کیفرنشانسش را امتحان کرده، انتخابی کرده، و در نتیجه براي ا

) پلـیس مـثالًاو به خاطر هیچ مجازات شده است، یا فقط وقتی که قصد خوبی براي رفتارش داشته است؛ (

برایش پاپوش نساخته و بطور کاذبی متهم به جنایتی نشده که مرتکب نشده است. ولی در دیدي عمیقتـر، 

است که زندگیش محکوم به فناست. او تحـت ایـن در این جا آن چه که به چشم می خورد صرفاً انسانی 

به وضع وخیمی افتاده، سرزنش شـده و شـدیداً مجـازات مـی  ،، جنایتی این چنینی را مرتکب شدهشرائط

  شود.

این ایده که این ما (بعنوان جامعه) هستیم که دام را گسترده ایم چه نقشی بازي می کند؟ ممکن است     

 تـرین اراده ي نیرومنـدمورد من ضرر می رساند. باالخره، حتـی اگـر مـردم ایده فقط به  نفکر کرد که ای

ي گرایان را هم داشته باشند، و در نتیجه ي آن در قوي ترین مفهوم مستحق مجازات باشند، بـاز آزاد آزاد

هم بعضی از آنها دست به جنایت می زنند. حتی در آن موقع هم مورد خواهد داشت که، اگر ما تغییـرات 

گرایان خودشان دسـت بـه جنایـت آزاد آزاد در اجتماع بدهیم، باز هم این افراد بر اساس اراده يخاصی 

گرایان، به مزایا دادن و خوش شانسی اخالقی وابسـته بـه شـرائط بـاور دارنـد. آزاد نمی زنند. بعالوه، حتی

ایـان، در حـالی کـه ي گرآزاد آزاد دیگري اهمیت پیدا می کند. بـا اراده ي بطورولی نقش ما در این جا 

نمی کنند. بنابراین اگر مـا بعنـوان یـک  تعیینشرائط موجود اهمیت دارند، ولی این شرائط عاقبت کار را 



 

 نشر آواي بوف                                                                      186

 

که از نظر اخالقی بـراي  –نه ما  –جامعه در برپائی پروژه ي اخالقی معقول باشیم، این جنایتکاران هستند 

تند که انتخاب کردند کـه در ایـن پـروژه بـه دلخـواه به زندان افتادنشان مسئولیت دارند، چون که آنها هس

نیسـت کـه چـرا مـا بایـد بگـوئیم کـه معلـوم خودشان بازي کنند. اما با در نظر گرفتن جبرگرائـی، دیگـر 

علتی وجود دارد که منجر می شود که کسی با  وابستگی مقصر هستند. یک  ماجنایتکاران براي قصورات 

فتد. او نقشش را بر اساسی بازي می کند که وجودش ساخته شده اسـت. زندگی اي تباه شده، به زندان بیا

رفتاري که کرده دقیقاً همان نقشی است که بازي می کرده، مگر این که ما اوضاع را عوض مـی کـردیم. 

اگر ما اوضاع را عوض کنیم، می توانیم او را (و قربانیان او را) از این مهلکه نجات دهیم. ما از عاقبت کار 

براي خودمان داریم) به کار خودمان ادامه می دهیم؛ ما می بینیم که  که  دالئلی  یم، با این وجود (بهآگاه

در غیر این صورت که کاري انجام دهیم، او به فنا خواهد رفت، ولی ما چیزي را تغییر نمی دهیم. ولـی او 

  را سرزنش می کنیم.

 McKenna)ابل مالحظه اي مورد بحث قرار داده مایکل مک کینا انتقاد مرا از توافق گرائی با شرج ق

2008a, 192-98)   و بخصوص به این نوشته هاي مـن پرداختـه اسـت(Smilansky 2000)  و

(Smilansky 2003) :در انتهاي این بخش، ". او از بحث جالب توجهش چنین نتیجه گیري می کند

ایـن اسـت  Ultimacy Argument)( فرجامیـت برهانچالش من به اسمیالنسکی و دیگر طرفداران 

ي آنها بر مـی آیـد، ارائـه دهنـد  از عهده برهان فرجامیت که آزاد مثیت موجهی از اجزاء رفتار دالئل که

را  فشـار مباحثـه ايي گرا نتواند ارئه دهد. تا آن موقع، من شک خواهم داشت کـه هـیچ آزاد بطوري که

 McKenna) "بـا تنـاقض گرائـی باشـد همباحثـبعنـوان کمـک در  تـا فرجامیـت داد باید بـه وضـعیت

2008a, 198) آزاد  موجـه معتبـر اراده ي دالئـل "مسـلم شـرح". حاال اگر مقصود توافـق گرایـان از

باشد (یا تناقض گـراي  ول است: شخص می تواند تناقض گراي گریان است، پس این تقاضا غیر معقآزاد

ي گرایان نمی توانـد وجـود داشـته آزاد آزاد ي نیمه کاره باشد، مثل خود من)، که فکر می کند که اراده

نا کـافی هسـتند،  آزاد باشد. به هر حال، ممکن است بتوان ادعا کرد که فرم هاي توافق گرایانه ي اراده ي

ي گرایان اهمیت پیدا می کند. مهم این است که ما نمـی تـوانیم انـواع آزاد آزاد بطوري که نبود اراده ي

گرائی بتواند تأمین کند. در این جا بنظـر مـن آزاد آزاد ه انتظار می رود اراده يچیزهائی را داشته باشیم ک

تخاب ما براي اقـدام ان: یعنی به سـادگی، نمایش می دهدباز هم دام کمک کرده و مشکل را با دقت 

در راهی به دام افتاده بود کـه او را بـه  وقتکسی است که تمام  مجازاتو  در سرزنش

ي گرائی آزاد آزاد ي گرائی داشت (اگر اراده يآزاد آزاد ر این شخص اراده ياگ تباهی می کشاند.

شد. وقتی که مـا  نمیممکن باشد)، البته، او می توانست از این دام فرار کند، و در نیتجه به تباهی کشیده 
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طبیعت زندگی اجتماعی را بصورت دام براي آنهائی بـه بینـیم کـه آنقـدر بـدبخت هسـتند کـه در دسـتان 

توافق گراي) ما بیفتند، خواهیم دید که چرا توافق گرایان در عدم تشخیص بی عدالتی و بی انصافی کـم (

  خواهندآورند. 

در راستاي موضوع مجازات، مردم؛ در عرصه هاي دیگر زندگی هم مانند وضع اقتصـادي، روابـط        

می تواننـد در  ادي توافق گرایانه)، باز هم بر اساس اسلوب هاي گزینش هایشان (آزشخصی، و امثال اینها

موردي که من در این جا در ارتباط با مجـازات آوردم  راستايوضعیت هاي بدي قرار گیرند. بنابراین در 

  در حوزه هاي دیگر هم می توان موارد مشابه دیگري را عرضه کرد.

واقعیت کـه بـه هـر حـال توافق گرایان در جواب می توانند بگویند که علیرغم قبول جبرگرائی، این      

بعضی از مردم به وضع بدي گرفتار خواهند شد نمی تواند پردازش هائی که طی آنها به این وضع می افتند 

را ناعادالنه کند. اگر سیستمی مردمش را که قادر نیستند اختیارات خود را بطور منطقی بفهمنـد یـا بـه هـر 

ضطرار مجبور به رفتار شده اند) قربانی کند، پس به زندان ، تحت امثالًدلیلی رفتارهایشان را کنترول کنند (

توافق گرائی هسـتند، یـا اقـالً شـکل  آزاد افتادنشان ناعادالنه است، اما در این وضع این افراد فاقد اراده ي

خفیف شده اي از آن را دارند، بطوري که در یک اجتماع توافق گراي مکفی این نوع افراد به زندان نمی 

ي توافق گرایانه را در نظر داریم، پس این اشخاص خودشـان انتخـاب مـی آزاد این وجود، اگر ما افتند. با

کنند که در منازعات اجتماعی شرکت کنند، مسئولیت رفتارهایشان را قبول کرده اند، و از رفتار مسئوالنه 

ري پیش بیاید که بازنده توان هاي توافق گرائیشان طو آزاد ي دیگران نفع برده اند. حاال اگر با بکارگیري

 Community of) شــوند، نمــی تواننــد اخالقــاً شــاکی باشــند. اهمیــت یــک جامعــه ي مســئولیتی

Resposibility)  توافق گرائی موضوعی است که من دائماً بر آن تأکید کرده و خواهم کـرد. امـا بـاز

گرائی چیـز قابـل مالحظـه  هم تکرار می کنم، موضوع مورد بحث در این جا، این نیست که آیا در توافق

است. یا، به عبارت دیگر، موضوع این اسـت کـه آیـا دعـوي جبـر  کافیاي وجود دارد، اما آیا این چیز 

را در بر می گیرد. و هـم اکنـون  بی عداللتیمطلق، که من از طریق داستان دام ساختم، مفهوم مهمی از 

. فقدان قابلیت پیش بینی به این معنی است که بنظر من می آید که انکار این بی عدالتی بسیار مشکل است

کسی که جنایتکار خواهد بود نمی دانست که او از طریق طرح هاي اجتمـاعی مـا محکـوم بـه سرنوشـت 

   .شومی شده، اما این ندانم کاري این واقعیت را عوض نمی کند که او در حقیقت امر محکوم به فناست

سبک، در وضع بهتري از جبرگرایان مطلق هسـتند: یعنـی در حـالی بنابراین، توافق گرایان در یک         

الغـائی خواهـد بـود، و از آنجـا کـه جبرگرائـی  –که اجراي جبرگرائی مطلق در الفاظ همین نظریه، خود 
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اجتماعی ما بکار گرفته شود، اما رویهم رفته توافق گرائی رویه هاي   براي نائیمبمطلق نمی تواند به عنوان 

عنوان چنین پایه اي خدمت کند. در حالی کـه جبرگرائـی مطلـق درگیـر اخالقیـات دیوانـه وار می تواند ب

درجه ي اولی است، توافق گرائی به این حد دیوانـه وار نیسـت. بـا ایـن وجـود، ویژگیهـائی از اخالقیـات 

دارد باید اول دیوانه وار با توافق گرائی هم همراه می شوند. براي این که به بینیم چرا چنین چیزي حقیقت 

  آسیب پذیري عملی توافق گرائی را ببینیم. 

تناقض گرایان (مانند دام) مطلـع شـوند، شـانس  دالئل ي گرائی وآزاد آزاد اگر مردم از نبود اراده ي    

 را جتماعی و سازمانهاي آن عادالنه هستندارویه ي   که که اعتماد خودشان به این ایده زیادي وجود دارد

د. همان طور که از ناکفایتی عمده ي جبر مطلق مشاهده کردیم، در حالی که همیشه مجالی از دست بدهن

الزم هستند. ما باید جامعه ي مسـئولیتی  ئیبراي اصالحات وجود دارد، اما چنین آداب و رسوم و سازمانها

شـته هـا مراجعـه به این نو مثالًرا بنا کنیم (من در جاهاي دیگر براي این موضوع شرح مبسوطی آورده ام؛ 

). علیرغم این اگر ما مطلع شـویم کـه حتـی  (Smilansky 2000, Smilansky 2005aکنید؛ 

جبرگرائـی، چـه انـدازه ناعادالنـه  لوايبهترین آداب و رسومات (تحت شرائط ایده آل توافق گرایان) در 

دیت ها عالقه ي کمتري می توانند باشند، آیا این موجب نمی شود که در باره ي این استانداردها و محدو

نشان دهیم و مالحظات و مصالحه هاي واقع بینانه ي بیشـتري را انتخـاب کنـیم؟ مطمئنـاً اغواهـائی دائمـی 

هزینـه هـاي فـردي  تفاده شود، نتـایج مفیـد اجتمـاعی بـاوجود دارند که کارها به انجام برسند، از مردم اس

اگر به روش فردگرایانه و لیبرالـی تعبیـر شـوند،  بخصوص ،"احترام به افراد "بدست آیند، بطور خالصه، 

کنار گذاشته شوند. تاریخ مملو از مثال هاي این چنینی است، اغوا ها همیشه وجـود دارنـد. چـه بـه شـکل 

عملیات تبعیض آمیزي باشند که هیچ اهمیتی به انتخاب و مسئولیت نمی دهند، یا به شکل سلطه ي احتیاج 

ت براي کارآئی، به نحوي که احترام به افراد را کنار می گذارند. اما محدود براي اداره ي امور و درخواس

اجتماعی و سیاسی کار کوچکی نیست. در این جا باورهاي عرفی مربوط بـه اراده  گرایشات کردن چنین 

را در نظر بگیرید: نظریه اي که  حرمت بی گناهانایده ي  مثالًنقش عمده اي بازي می کنند.  آزاد ي

انه انتخاب می کنند که خالف کنند می آزاد اس آن بیگناهان را نباید آسیب رساند، اما آنهائی را کهبر اس

توان مجازات کرد، حداقل اگر این کار نتایج خوبی بدست دهد. البته، ایـن موضـوع، مسـتقیماً بـه مفهـوم 

ه باشـد تـا مکفـات هـا را یعنی که چنین برداشتی باید وجود داشـت –توانمند استحقاق ارتباط پیدا می کند 

حاال، همه ي ایـن موضـوعات  هاي مثبت و پاداش ها ایجاد کند. اجازه دهد، و زمینه اي هم براي واکنش

از توافق گرائی مقداري توجیه محدود، و موضعی داشته باشـند.  گسترده ايمهم می توانند از طریق تفکر 

  یزهائی را زمینه سازي می کند.چنین چ قوي تريي گرایان بطور آزاد اما مطمئناً روایت



 

 نشر آواي بوف                                                                      189

 

وقتی که به عقب نگاه می کنیم، اغلب متوجه می شویم کـه چـه عـواملی باعـث شـدند کـه رفتـار       

اي کـه منجـر بـه گـزینش هـا و رفتارهایمـان شـده انـد را  سببی خاصی را انتخاب کنیم، و مکانیسم هاي 

ه به این فکر بیفتیم که مـا بـه سـادگی بـر بفهمیم. ولی در همان حال چیز کمی وجود دارد که مانع شود ک

از دام، منتهی بسـیار فراتـر از مثـال هـاي  با معادلیاساس طرحی رفتار کردیم که قالب ریزي شده بودیم؛ 

ي گرائی باور داشته باشیم، در ایـن حـال نگـاه بـه آزاد ي اراده يآزاد روبرو شویم. اگر که ما به ،کیفري

  کند. عقب را هیچ خطر ذاتی تهدید نمی

ما اغلب می خواهیم که فردي خودش را سرزنش کنـد، احسـاس تقصـیر کنـد، و حتـی ببینـد کـه       

تـرین مـآل  نهـائی د اگـرنـبه احتمال زیاد این شخص دست به چنین کاري نمـی زمستحق مجازات است. 

، او آمـدپیش نمی دیگري  رویداداندیشی اي را باطنی کند، که بر اساس آن مسلماً در دنیاي حقیقی هیچ 

نمی توانست هیچ کاري غیر از آن چه که انجام داده، انجام بدهد و، در حقیقت، هیچ مجـالی بـراي  مطلقاً

  ي گرایان هیچ یک از این ها الزم نیستند.آزاد آزاد فرار از دام نداشت،. مجدداً، با باوري به اراده ي

ر هـر حـال بایـد سـتون فقـرات توافق گرائی تا حدي توجیه پذیر، و اغلـب برجسـته اسـت، و د          

است و نمی تواند به اندازه ي  "مسطح کننده "زندگی اخالقی ما را بسازد، چون که جبر مطلق بطور ذاتی 

اسـت، و بطـور  آسـیب پـذیرکافی وجه تمایز قائل شده و مهـیج باشـد. بـا ایـن وجـود، توافـق گرائـی 

ي گفتگو بین فیلسوفانی است کـه مسـئله خطرناکی هم آسیب پذیر است. توافق گرائی موضوع شایعی برا

را تدریس می کنند، و بسیار مشکل است که تعداد زیادي از دانشجویان را قانع کنیم کـه  آزاد ي اراده ي

  ي گرائی و مسئولیت اخالقی را مشاهده کنند. آزاد قدرت توافق گرائی، یعنی رهاکردن باورهاي

توافق گرائی جان مارتین فیشر را در  –، یعنی نیمه بانفوذترین اسلوب معاصر این موضع گیري            

را رد مـی  "توان انجـام رفتـار بـه طـرز دیگـري"نظر بگیرید. بر اساس این نظریه، در حالی که جبرگرائی 

و مسئولیت اخالقی اي را رد نمی کند که محتاج این نیست که افراد بتوانند که در  آزاد کند، ولی اراده ي

). ولی صرفنظر از شایستگی فلسفی این نظریه، آیـا  Fischer 1994تار کنند (طرز دیگر رف وضعیهر 

مفهومی دارد که فکر کنیم که چنین نطریه اي می تواند مقبولیت زیادي پیدا کند؟ به عبـارت دیگـر، آیـا 

ننـد احتمال دارد که بتوان این ایده را به اکثریت مردم قبوالند که، در حالی که توافق گرایان اقـرار مـی ک

که هیچ کس هرگز هیچ کار دیگري بجز همان کاري که در واقـع از او سـر زده اسـت، را نمـی توانسـته 

و بـراي رفتارهایشـان مسـتحق سـرزنش و مجـازات  آزاد انجام دهد، با این وجود باز هم همه ي این افراد

  هستند؟
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ت در باره ي بـاور تـوده من در این جا نمی توانم وارد بحث مفصل نتایج فلسفه ي تجربی تحقیقا        

 Nichols )ي مردم بشوم (براي بررسی کامل و بحث در باره ي این موضوع به این مقاله مراجعه کنید:

and Knobe 2007ست. ولـی نتـایج قـوي اي رشته در مراحل مقدماتی پیشرفتش ا . به هر حال، این

نمی شود که بتواند توده ي مـردم را ي اکه تا حال در دست داریم منجر به اعتمادي بیشتر به توافق گرائی 

می شود که باور شدیدي به چیزي شـبیه بـه  معلومتسخیر کند. وقتی که بطور انتزاعی از مردم سؤال شود، 

ي گرایان، و باوري ضمنی به تناقض گرائی وجود دارد. اکثریـت مـردم حاضـر نیسـتند آزاد آزاد اراده ي

تحقاق و عدالت فیلسـوفانه ي توافـق گرایـان را قبـول کننـد. از ، مسئولیت اخالقی، اسآزاد مفهوم اراده ي

طرف دیگر، اگر از همین مردم سـؤاالتی محسـوس در بـاره ي موقعیـت خاصـی پرسـیده شـود وضـعیت 

معکوس شده و اکثر مردم جواب هائی توافق گرایانه می دهند. این ناهمخوانی بخـودي خـود بشـدت بـی 

بنظر می رسد که با عوامل زیر به مقیاس زیادي نتایجی شبیه به توافق بعالوه،  .ثبات و ناراحت کننده است

گرائی بدنبال خواهند آمد (الف) آماده سازي احساسی، به این معنی که، اگر به مردم وضعیتهائی مملـو از 

، بنظر می مثالًاحساسات شدید از موقعیت هاي محسوسی عرضه می شود؛ و (ب) به شدت اخالقی شدن، 

ب ها به این بستگی داشته باشد که جواب دهنده ها چه اندازه نگران رفتارهاي خالفی باشـند رسد که جوا

که بی مجازات می مانند. بنظر من می رسد که اکثر این اخالقی کردن ها نشان دهنده ي نگرانی مصلحت 

ي آزاد هـايگرایانه باشند تا قبول واقعی جنبه نظرهاي توافق گرایـان. مـن نتیجـه مـی گیـرم کـه اگـر باور

گرایان بلزره در آیند، دلیل کمی داریم که فکر کنیم که توافق گرائی بتواند شکاف را پر کند، و باورهـا، 

را به طریقی قابل اعتماد حفظ کند. توافق گرائی آسـیب  آزاد واکنش ها، و روش هاي مربوط به اراده ي

  پذیر است، و بطور خطرناکی هم آسیب پذیر است.

مـن بـاور دارم کـه  ،(compatibility – dualist)  تـوافقی –دوگانـه گـراي بعنوان یک          

ند، و بعضی نیسـتند، و هـر دو نتیجـه گیـري هست و مسئولیت اخالقی ممکن آزاد بعضی از اشکال اراده ي

هستند. از این جهت احتیاج داریم که سعی کنیم که بازتاب هاي حقیقی توافق گرائی و جبر مطلـق  یمهم

 Smilansky 2000, Part 1; Smilansky)ور محــدود، در هــم بیــامیزیم (را، حتــی بطــ

2005a; Smilansky 2011a) این نظریه ي پیچیده مشکالت عملی خودش را دارد، ولی بطـور .

واضحی این مشکالت طلسم شبح اخالقیات دیوانه وار را که مـورد نظـر ماسـت نمـی شـکند. حتـی اگـر 

قوي اي وجود دارند که شک داشته باشیم که توافق گرائی در  لدالئ شخص توافق گراي توحیدي باشد،

عمل بتواند کفایت کند. براي این که ببینیم که اخالقیات دیوانـه وار بـدنبال توافـق گرائـی خواهنـد آمـد 

توافق گرائـی چنـان فاصـله ي زیـادي از  –کافی است به موضوعات عملی فکر کنیم. موضعی مانند نیمه 
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ف و احساسات دارد که، هر چه هـم کـه نظریـاتش شایسـتگی داشـته باشـند، بنظـر فرضیات شایع و عواط

براي راه و رسم هـاي اجتمـاعی و شخصـی باشـد. اگـر کـه باورهـا،  بنیاديروشن می رسد که نمی تواند 

واکنش ها و راه و رسم هاي شبیه به توافق گراها بخواهند غلبه کنند، در عمل محتـاج ایـن هسـتند کـه بـا 

  شوند.  دفاعي گرایان آزاد ر درجه ي اول با باورهاي (کاذب)توهمات، د

و بنابراین، تا وقتی که چنین توهماتی دخالت نکنند بعید است کـه در چنـین وضـعی ارزش نسـبی        

تمایزات توافق گرایان بر اهمیـت عملـی جنبـه نظـر غـائی جبرگرایـان مطلـق غلبـه کنـد. بعیـد اسـت کـه 

 نظم اخالقـی بنـا شـده بـر اراده ي کالًمردم، احترام الزم براي آنها، یا  زادآ رفتارهاي لوايجبرگریان در 

و مسـئولیت اخالقـی بعنـوان  آزاد اخالقـی پـارادایم اراده ي ارزش را گرامی داشته و یا قبول کننـد. آزاد

 اساسی براي استحقاق را باید بسیار جدي گرفت، ولی جنبه نظر غائی جبرگرایان مطلق تهدیدي براي ایـن

جدي گرفتن است و آن را بعنوان مآل اندیشی، و منحصراً یک بازي بدون بنیاد تلقی می کند. همـین امـر 

در باره ي ایده ي قاطع احساس شخصیِ  با ارزش بودن و مستحق سپاس گزاري بودنی صـادق اسـت کـه 

به اندازه ي کـافی در بدست آورد: بعید است که بتوان  آزاد می توان آنها را از طریق رفتارهاي با اراده ي

ارزیابی هاي افراد از خودشان و یا آن چه که به گرمی و موافقانه توسط اجتماع مطرح مـی شـود، مـدعی 

چنین چیزهائی شد. از دست دادن گسترده ي اعتماد اخالقی و شخصی را می توان انتظار داشـت. اجـراي 

دام) را طوري ببینیم که شامل دید کـاملی  مثالًتوافق گرایان ( ي اندیشهجنبه نظري که باعث می شود که 

از خودمان و دیگران شود، می تواند خطرناك واقع شود. خطر فهمیدن و اندرونی کـردن ایـن امـر بسـیار 

توهماتشـان زنـدگی مـی کننـد. ایـن امـر محتـاج  لوايخطیر است. اما خوشبختانه، تا کنون اکثر مردم در 

گرایان نیست. تنها چیزي که مورد احتیـاج اسـت فرضـیات  يآزاد باور آشکاردرگیري سیستم محکم، و 

هسـتند، و در نتیجـه  آزاد ي گرایـانآزاد ي گرایان به این معنـی کـه، انسـانها در مفهـومآزاد کلی و مبهم

 راحتـیمسئول، مستحق، سزاوار سرزنش، و در خور ستایش اند. این کار حداقل، ممکن اسـت بـه معموالً 

 آزاد اراده ي وابسته بهد واضحی براي ایده ي مسئولیت اخالقی و عدالت شخص را ترغیب کند که تهدی

  وجود ندارد. 

، و بخصوص منافع باور کـاذب آزاد من در گذشته مفصالً براي الزام نقش نسبتاً مهم توهم اراده ي      

 Smilansky ; II Part , 2000 2001آورده ام ( دلیــلي گرایــان آزاد ي اراده يآزاد ولــی همــه گیــر

Smilansky.(  قصد ندارم که این موضوع را در این جا تکرار کنم، اما بطور خالصه نشان می دهـم کـه

  من در باره ي چگونگی عملکرد اوضاع چه فکر می کنم.
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یکی از روش هائی که بنظر می رسد کار کند در موقعیتی است که ما خود را در سـطح ارجحیـت       

اعطـائی "عی نگهمیداریم و از خودمان در باره ي سـؤال عمیقتـر هاي توافق گرایان در مورد کنترول موض

ي گرائـی مـبهم و آزاد خود انتخاب کننده سؤالی نمی کنـیم؛ و در مقابـل تهدیـدات بـه فرضـیات "بودن

سـرزنش  مرام همین اندازه که "ضمنی خودمان مقاومت می کنیم. همان طور که برنارد ویلیام بیان کرده: 

ند، به این جهت است که کمتر از حدي کوشش می کند که اخالقیات دوسـت بطور منسجمی کار می ک

ي او براي آزاد عامل را همراه با شخصیتش برداشت می کند، و در باره ي ]این اصل[دارند کوشش کند.. 

نتیجه از نظر  .,Bernard Williams)194،1985انتخاب شخصیت خاص دیگري سؤاالتی نمی کند (

 موشکافینیست، ولی، باالخره همین امر مزیت آن است. ما می توانیم با احتراز از  فلسفی خیلی شسته رفته

  هاي عمیقتر، و سعی در مبهم نگاهداشتن موضوعات به فعالیت هایمان ادامه دهیم.

، مـی تواننـد باورهـاي آشـناتري باشـند، مثالًاما یک سري باورهاي محکمتر بایستی مفید تر باشند.       

می توانستیم واقعاً رفتـار متفـاوتی ر می کنیم که در بعضی از تقاطع هاي گذشـته مانند وقتی که فک

، در تحت اللفظ ترین، واقعی ترین و عمیقترین احساس چنین رفتار متفـاوتی بـه مـا بسـتگی داشته باشیم

می داشت. بنابراین ما سزاوار سرزنش بـراي خالفکـاري هایمـان هسـتیم. بـا قبـول چنـین چیـزي احسـاس 

ی و ناراحتی وجدان کرده، و اذعان می کنیم که حتی ممکن است که مستحق مجازات باشـیم. هـم پشیمان

چنین، هنگامی که انتخابی می کنیم و رفتاري از ما سر می زند همـه ي ایـن هـا را مـی دانـیم، و در نتیجـه 

واهیم شد، و درك خواهیم کرد که در آینده بر این اساس که آیا اکنون مسئوالنه رفتار کردیم قضاوت خ

خودمان را قضاوت خواهیم کرد، و فکر می کنیم که (مگر این که شرائطی غیر عادي اِعمال شود) اگر به 

  وظائفمان عمل نکینم، عذري نخواهیم داشت. و قس علیهذا. 

م که این یک ویژگی اساسی زندگی انسانهاست. ما نمی توانیم با حقیقت مسئله ي اراده من باور دار    

کـالً خصیصـه ي مثبتـی اسـت. مـن  آن سـر کنـیم، تـوهم الزم اسـت، و وابسـته بـهموضوعات  و آزاد ي

توصیفات و دفاعیاتی که در این مورد در نوشته هاي قبلیم آمده اند را تکرار نمی کنم. آن چه که در ایـن 

قیات دیوانه جا اهمیت دارد مشاهده ي این امر است که چگونه ما حتی با توافق گرائی، نمی توانیم از اخال

وار احتراز کنیم. تهدید جنبه نظر غائی جبرگرایان مطلق، حتی اگر جزئی از حقیقت در بـاره ي مسـئله ي 

باشد، سایه ي سنگینی بر توافق گرائی می اندازد، و در عمل آن را تهدید به غرق شـدن مـی  آزاد اراده ي

 آزاد ، و یـا از ارزش گـزاري اراده يگرائی کشـیده شـده نیستکند، و منجر می شود که افراد زیادي به 

منصرف، و به سمت سودمند گرائی و یا نظریـاتی ایـن چنینـی سـوق داده شـوند. مـا بـا کمـک دام چنـین 

تهدیدي را مشاهده کردیم. معنی ضمنی موضوع این است که تمایزات توافـق گرایـان، و تـا حـد زیـادي 
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ناي زندگی فردي از توهم هستند، باید زیرب دفاعاج جامعه ي مسئولیتی توافق گرایان، با وجود این که محت

  . و اجتماعی باشند

براحتـی شکسـته نمـی شـوند. ایـن وهـم هـا از نظـر  آزاد طلسم وهم هاي مربوط بـه اراده ي           

فرهنگی، اجتماعی، و احتماالً زیست شناسی عمیقاً ریشه دوانده اند. با این وجود، این سهل انگاري اسـت 

اطمینانی بکنیم که جاي هیچ نگرانی نیست (به این رفرانس ها مراجعه کنید : به انتقـادات مـن که احساس 

ــی. اف.  Smilansky 2001در ــاب  استراســنو موضــع معــروف پ  Freedom and“در کت

Resentment” Strawson 2003 (. آن آگـاه شـوند آزاد روزي که مردم از مسئله ي اراده ي ،

ت آن را بفهمند، تهدیدي از نوعی که در دام مطرح شده همیشه وجـود خواهـد را تصدیق کرده، و التزاما

داشت. همان طور که مشاهده کردیم، در این امر خطر مضاعفی وجـود دارد: اول ایـن کـه حقـایق بسـیار 

الزم شـده، موجـب  ن امر ممکن است موجب واکنش بـیش از حـدیناگوار و دلسرد کننده هستند. دوم، ا

شده، یا باعث رهـا کـردن  نیست گرائیتوافق گرائی به نفع متعصبانه، حقیقی هاي  رتبصی چشم پوشی از

شود. بنظر می رسد که بهترین راه حـل ایـن اسـت کـه اکثـر  آزاد سودمندگرایانه ي اهمیت ذاتی اراده ي

ي گرایـان، ایـده ي عمیـق مسـئولیت، اسـتحقاق، و عـدالت کـه آزاد آزاد مردم با باور کاذب بـه اراده ي

 مثبـتعاقب آن می آیند، به زندگی ادامه دهند. به عبارت دیگر، خطرات موجود رویهم رفتـه تـوهم را مت

 عمیقـاً از نظر اخالقی یک وهم الزم است. اما باز هم ما در این جـا آزاد وهم اراده ي مستدالنهمی کنند، 

می توان یا نیست که آیا وم معلبجز در محدوده ي فلسفه در حیطه ي اخالقیات دیوانه وار قرار می گیریم: 

  می شوند.  . در این صورت چنین اخالقیاتی محرمانهزندگی کرداخالقیات واقعی باید کوشش کرد که با 
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  نتیجه گیري                                    

  

 بـه اخالقیـات دیوانـه وار ارزیـابی کنـیم. مقیـد بـودنزتدگی کردن مان را با  ارزش بسیار زود است که

مـورد اندیشه ي اخالقیات دیوانه وار تفکري ناآشناست، و این عنوان محتاج این است که از پائین تـا بـاال 

مطالعه و سنجش قرار گیرد. من در این مقاله فقـط کوشـش کـردم تـا اندیشـه ي اخالقیـات دیوانـه وار را 

ببینیم که ما باید چنـین  تا به ما کمک می کند آزاد کنم که چگونه گفتمان اراده ي کاوشعرضه کنم، و 

 –تفکري را مورد مالحظه قرار دهیم. کارهاي زیـادي بایـد انجـام گیـرد، هـم در فهـم التزامـات اخالقـی 

این که این تفکر براي زندگی اخالقی واقعی ممکنست چـه معنـی  موشکافیی این اندیشه، و هم در فلسف

  اي داشته باشد.

شـروع کـردم. ایـن دیوانـه واري از منظـر  وار ت دیوانـهمن با معرفی اندیشه ي جدیـد اخالقیـا          

یکـی از  ند؛ بر عکس، دیوانه واري می توانداخالقی نشان این نیست که دیدگاه هاي مورد نظر اشتباه هست

 بـراي مثـال گیرد:می تواند اشکال محتلفی بخود ب ویژگی هاي باورهاي حقیقی باشد. دیوانه واري اخالقی

، نتیجـه گیـري هـاي شـدیداً طاقـت فرسـا، الغـائی –قی آشکارا مختل یا خـود در موضع گیري هاي اخال

اخالقی اي که بی تردید غیرقابل قبول اند، یا در پیشنهاد اخالقیات محرمانه. من شـرح دادم کـه چـرا ایـن 

ویژگی ها دراخالقیات عمومی دیوانه وار هستند، و سعی کردم که نشان دهم که چرا فکر کردن بـه همـه 

با هم، تحت عنوان اخالقیات دیوانه وار، بجاي در نظر گرفتن مجزاي یکایک آنهـا، ممکـن اسـت  ي آنها

  باشد. بارآور

کردم. بنظر می رسد که جنبـه هـاي مختلـف  موشکافیرا  آزاد در گام بعدي من مسئله ي اراده ي        

فـوق  مفهومات دیوانـه واري این مسئله نشان می دهند که پایگاه هاي اصلی دنیاي اخالقی ما در بعضی از

هستند. ما بر ایده ي مجـازات عادالنـه تمرکـز کـردیم، و دیـدیم کـه هـر دو مـدعی  "دیوانه وار"الذکر، 

، یعنی جبر مطلق و توافق گرائی، در راه هاي مختلفی، بد کار می آزاد قهرمانی اصلی در مسئله ي اراده ي

قیـات دیوانـه وار مـی شـوند. جبـر مطلقـی کـه کنند. این نارسائی ها موجب حضـور طاقـت فرسـاي اخال

الغاء می شود. لـذا،  –بر اصول اخالقیات خودش پابرجا باقی می ماند در مجازات کردن ها خود مخلصانه 

 آسیب پذیر بوده و محتاج پشتیبانی شدیدي توسط توهم است تا بتوانـد بقـاء پیـدا کنـد. حقیقـت اراده ي
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نامقبولی هایش بنظر می رسد کـه سـر  همه يت محرمانه، علیرغم خطرناك است، و ایده ي اخالقیا آزاد

  کند.  بلند

کـردم، و نتیجـه  بازتـابیباالخره، من بطور مختصري بر معنـی دیوانـه واري گاهگـاهی اخالقیـات         

 گرفتم که ما احتماالً محتاج این هستیم که انتظاراتمان را از اخالقیات هنجاري ( و در نتیجـه از اخالقیـات

کاربردي) پائین بیاوریم. در این فصل مثال هاي عمده اي مشاهده کردیم که درگیر عدالت بودنـد: یعنـی 

مجازات نمی تواند عادالنه باشد. البته موضوعات می تواننـد بهتـر یـا بـدتر  آزاد مسئله ي اراده ي لوايدر 

، با مجازات هاي بی حسـاب مثالًباشند؛ همیشه ممکن است که ما بتوانیم موضوعات را ناعادالنه تر کنیم، 

و کتاب یا قربانی کردن گروه هاي خاص نژادي. اما حتی تحت بهترین شرائط، مجازات نمی تواند کـامالً 

عادالنه باشد. تا مقداري که ما دنبال رو جبرگرائی مطلق باشیم و هدفمان فرم هاي مناسب مجـازات یعنـی 

هم  حديالغائی طرف هستیم. تا  –باشد، ما با خود ) محکومین funishmentبرطرف کردن احتیاجات (

درعمل چنین کـاري را انجـام دهـیم)،  دییم (همان طور که رویهمرفته ما باکه ما توافق گرائی را دنبال کن

بایـد (مثـل لـذا عـدالت،  بر این، همراه هم با امیدمان ازخواهیم داشت. بنا نهائیهنوز هم ناعدالتی ناهنجار 

شخصی و اجتماعی مـان را هـدایت مـی رویه هاي   و شفافی که سرگشادهه ي اخالقیات فیلسوفان) از اید

کنند، دست بکشیم. همان طور که خیـاالت خـام حکمفرمـائی عـدالت بایـد رخـت بربنـدد، همـین طـور 

  حکمفرمائی حقیقت. 

کل جدیـد و را بـه شـ آزاد تفکر در باره ي ایده ي اخالقیات دیوانـه وار اهمیـت مسـئله ي اراده ي       

ن بـه ایـن ي گرایان وبی کفایتی استحقاق توافق گرایـاآزاد آزاد شومی در می آرود: یعنی غیاب اراده ي

و واکنش هائی که بر اساس استحقاق بنا شده اند) غیـر  ارویه ي   (و دیگر معنی است که عدالت در کیفر

از تمـایزات و دلواپسـی هـاي توافـق  عدفـاي گرائی به منظور آزاد آزاد ممکن است. الزام باور به اراده ي

گرایان که بخشی از آنها معتبر اما آسیب پذیر هستند به این معنی است که بنظر می رسد که توهم از نظـر 

زمینه اي بارور  آزاد اخالقی الزامی است. بنظر می رسد که در هر یک از این دو جنبه از مسئله ي اراده ي

 آزاد داشته باشد. این موضوع نشان می دهد که چرا مسـئله ي اراده يوجود  "دیوانه واري اخالقی"براي 

این معنی را می دهد که اخالقیات دیوانه وار بطور وسیعی در زندگی شیوع پیدا کرده اند. بطور مستدالنه 

  حوزه ها دیوانه تر است. همه ياز  آزاد اي، حوزه ي اراده ي
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  یادداشت ها                                    

  

 Flickers ofدر وبـالگ فلسـفه بـه نـام 2012ایـن مقالـه را در نـوامبر مـن عنـوان  .1

Freedom  کسانی که با اظهار نظرهایشان به منازعه کمک  همه يمورد بحث قرار داده ام، و از

، و دنیـل اسـتیتمن (Iddo Landau) کردند، سپاسگزارم. مـن از گِـرگ کاروسـو، ایـدو لنـدو

)Daniel Stateman   (ظرهایشان در پیش نویس این مقاله بسیار سپاسگزارم. به جهت اظهار ن  

احتمال پیشنهاد متناوب عاقبـت  (Neil Levy 2012)در جواب به فصل من، نیل لوي  .2

گرایان در مجازات ها را ارائه داده اسـت. مـن در آزاد آزاد گرائی براي بررسی فقدان اراده ي

دهم، عاقبت گرائی که کالً جاي خود را این جا نمی توانم شایستگی موضع او را مورد بحث قرار 

دارد، ولی فقط ذکر می کنم که چنین ایـده اي بـا دو مشـکل روبروسـت: اول، تحـت تعبیـرات 

معمولی عاقبت گرائی که درگیر استحقاق نیستند (مانند سودمند گرائی)، چنین موضعی خـارج از 

ندارد. ممکن است کـه  آزاد ده يذاتی براي ارا بابتیقرار می گیرد، اما  آزاد مسئله ي اراده ي

باور دارند یا  آزاد واقع بینانه خودش به این موضوع اهمیت بدهد که مردم به اراده ي دالئل به

نه، اما خود این موضع در مورد مسئله بی طرف است. ما مردم را سـرزنش مـی کنـیم یـا آنهـا را 

 لـوايگـرایش یـا واکنشـی در مسئول در نظر می گیریم نه به این دلیل که آنها مسـتحق چنـین 

بلکه به این علت که فکر می شود که این کار براي سعادت عمومی مفیـد اسـت  رفتارشان هستند،

که این افراد سرزنش شده و مجازات شوند. بنابراین بنظر می رسد که، بجاي یک موضـع گیـري 

ی در بـابترا بـه ، این یک نظریه اي است که هر گونه اهمیـت دادنـی آزاد در مسئله ي اراده ي

کنار می گذارد (یا هر التزامی از فقدانش را). دوم، چنین حرکت بنیادي اي  آزاد مورد اراده ي

، درگیر مشکالت آشناي عاقبت گرائی می شود. یکی از مشـکالت بـا آزاد خارج از ضعف اراده ي

. بـه همـین )milanskyS(1990به مقاله ي مجازات بی گناهان مراجعه کنید  مثالًعدالت است (

) آموخته ایم، این چنین نظریات عاقبت گرایائی Sidgwickمنوال، همانطور که قبالً از سیدفیک (

محرمانه شفیق هستند. لـذا  و اخالقیات "حقیقت –منطقی کردن "خودشان بطور بدنامی با افکار 

ه وار حـذر احتمال ندارد که بتوانیم از اخالقیات دیوانـ "به عاقبت گرائی کوچ کنیم"حتی اگر 

   کنیم.
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  فصل هفتم                                            

    

                              

  آزاد باور به اراده ي تاریکبالقوه  نبه يج           

  (و برداشت هاي مربوطه)                     

  بعضی از یافته هاي مقدماتی                          

  

  

  و دنیال گویا تاچتو دل هافر تاماس نی                          
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ایـن وب سـایت (متـرجم: وب  دیگر مقاالت شاید شما تصمیم گرفته اید که بعد از مروري بر

یا اگر در هتلی هستید، ممکن است که  .این مقاله را براي خواندن انتخاب کنید سایت مجله)

روز چه لباسی بپوشید. در تصمیم گرفته باشید که براي صبحانه چه چیزي سفارش بدهید، یا ام

حقیقت این شما نیستید که این کار ها را کرده اید. ممکن است شما احساس کرده باشید کـه 

این خودتان هستید که انتخابی کرده اید، اما در حقیقت تصمیم شما براي خواندن این مقاله، 

از این که شما سفارش دهید، مدتها قبل  (pancake)کیک ماهی تابه یا این که تخم مرغ یا 

شاید حتی قبل از این که بیدار شده باشید.  –شده بود  معیناز این انتخاب آگاه شده باشید، 

ي شما در این تصمیم سهمی نداشت. این امر در بقیه انتخاب هاي شما هم صادق  "اراده"و 

سـتند. و تصمیم آگاهانه از طرف من و شـما نی آزاد است: هیچ کدام از آنها نتیجه ي اراده ي

ي. و آن قول هاي سال نوئی کـه آزاد ي انتخابی وجود ندارد، و نه هیچ اراده يآزاد هیچ

؟ شما هیچ مجال دیگري براي دادن این قولها بـه خودتـان نداشـتید، و بخودتان دادیدشما 

بند بمانیـد، نداشـته و نخواهیـد  هیچ انتخابی هم در باره ي این که به چنین تصمیماتی پاي

، کـه مـدتها فقـط در قلمـرو فلسـفه بـود، توسـط دانشـمندان، آزاد ان اراده يگفتم داشت.

بخصوص دانشمندان علوم اعصابی که چگونگی کار مغز را مورد مطالعه قرار می دهند، جـان 

وهـم یـک  آزاد یافته هایشان دال بر این اسـت کـه اراده ي همه يتازه اي گرفته است. و 

  USA Today (2012)، مجله ي (Jerry Coyne)  جري کوین –کامل است. 

  

فریب خورده است، و بنظـر مـی رسـد کـه ایـن  آزاد خوشبختانه انسانیت در مورد اراده ي

فریب یکی از شروط اخالقیـات متمدنانـه و مفهـوم و برداشـت شخصـی از ارزش هـا باشـد. 

سـال  –پیداست که این وهم و جهل شروط الزم براي موفقیت اجتماعی و شخصـی باشـند. 

ــاب اراده ياسم  Saul Smilansky, Free Will and)و وهــم  آزاد یالنســکی، کت

Illusion (2000)   

  

سرسراي پر رفت و آمد فیلسـوفان و الهیـون بـود، جدیـداً  سنتیبطور  آزاد در حالی که گفتمان اراده ي

کـرده انـد  بلنـدتر آزاد تعداد روزافزونی از دانشمندان فریادهاي خود را در مورد شک در وجود اراده ي

 ;Bargh 2008; Cashmore 2010; Greene 2004; Harris 2012 مــثالً(

Haynes 2011b; Montague 2008; Wegner 2002, 2008;    
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). بـا مقالـه هـائی کـه در روزنامـه ي Baumeister 2008a; Walter 2001مراجعه کنیـد بـه 

انتشار یافتنـد،  USA Todayو  ،Wired ،(Forbes) مجله ي فوربز اکونومیست، ،نیویورك تایمز

در مطبوعـات  آزاد به مسیر اصلی خودش افتاد. طرح مشـترکی کـه اراده ي آزاد باالخره گفتمان اراده ي

عمومی به بحث گذاشته شد این اسـت کـه پیشـرفت هـاي جدیـد علمـی (بخصـوص در علـوم اعصـاب) 

  1تند. تهدیدي براي سست کردن زیربناي تصور عرفی ما از عاملیت و مسئولیت هس

 بگـوش مـی رسـدشک گرایان علمـی از که  زنگ خطرگرائیبحث در باره ي این موضوع که آیا       

) کار پیچیده اي است که ما را به سر زمین هاي دوري می کشاند کـه بی جاستانگیزه ي خوبی دارد (یا 

 ,Mele 2009, 2010aبه این نوشته ها رجوع کنید،  مثالًاز مقاصد کنونی ما فاصله ي زیادي دارند (

2010b, 2010c, 2012a: Nedelhoffer, forthcoming-b).  چون که، بجاي این که مـا

 چیسـت (ایـن دانشـمندان آزاد بر این امور توجه کنیم که دانشمندان شک گرا در باره ي این که اراده ي

، و دوگانه گرائی سببی –ضد  آزاد ي گرایان، بلکه به اراده يآزاد آزاد نه تنها به اراده ي عواممی گویند 

مـی گوینـد  داراي چنین خصیصه اي هستیم (این دانشمندان ذهن و جسم متعهد هستند) و یا این که آیا ما

را نمی توان با اطالعات جمع آوري شده در علوم اعصاب در باره ي ارتباط بین ذهـن و  آزاد که اراده ي

شک گرائی آنها تمرکز کنیم. چون که،  عواقبه مغز وفق داد) چه می گویند، قصد ما بر این است که ب

درست می  آزاد صرفنظر از این که آیا شک گرایان علمی در باره ي مفهوم کشمکش بین علم و اراده ي

گویند، اعالن هاي آنها در روزنامه ها و مجالت هنوز هم می توانند تأثیري بـر باورهـاي اخالقـی مـردم و 

  رفتارهاي آنها داشته باشند. 

چند سال پیش در نیویورك تایمز نوشـت،  (Denise Overbye)همان طور که دنیس اورباي       

ساده، ، یا به نمایش گذاشتن آن بعنوان یک وهم سهل و آزاد بعضی نگران این هستند که مرگ اراده ي"

امـر مـی  ایـن ...در برداشت هاي ما از مسئولیت اخالقی و قانونی داشـته باشـد. می تواند تأثیري غارت گر

تواند این معنی را برساند که مردم بیشتر از یک سنگ آسمانی یا سیاره مسئول رفتارهاي خودشان نیسـتند. 

باستانی اسـت و نـه فقـط یـک  اندیشهیک  آزاد ). موضوع اراده ي2007( "هر چیزي می تواند پیش بیاید

اري به طریـق زیـر بیـان یک باربطور نیشد اي که شکسپیر اندیشه –جوش و خروش در کتري آکادمیک 

  کرد:

  

زیادي روي  ما در خوش بختی بیماریم، اغلب این یک خودنمائی لوس دنیاست، که وقتی

پنداریم؛ مثل این کـه هاي رفتار خودمان، خورشید، ماه و ستارگان را مقصر فجایعمان می 
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غلبه گـري  ایم؛ باتبه کار شده ایم؛ با اضطرارات آسمانی به حماقت کشیده شده  ما به الزام

کـاران شـده ایـم؛ بـا اطاعـت از هاي کرات (آسمانی) است که رذل ها، دزد هـا، و خیانت

 همـه يتأثیرات مؤکد نجومی به مسـتان، دروغگویـان، و زناکـاران تبـدیل شـده ایـم؛ و 

طفـره ي  –شرارتهائی که در درون داریم، توسط یک نیـروي قهـار الهـی وارد شـده انـد 

  رب بزمانندش را به حساب یک ستاره می گذارد.ستودنی مرد جاکشی که، مش

  

این روزها حیات داشـت، شـکی نیسـت کـه از دانسـتن ایـن بزرگ  (Bard of Avon)اگر شکسپیر 

موضوع تعجب نمی کرد که در روانشناسی اجتماعی مدارکی در حال گردآوري هستند که اشاره بر ایـن 

اخالقی آنها را متـأثر  رفتارهاي راه هاي گوناگونی به آزاد کردن باور مردم به اراده يمخدوش دارند که 

    ، تحقیق زیر را در نظر بگیرید:مثالًمی کند. 

 نشــان داده انــد کــه شــرکت (Vohs and Schooler 2008)وُهــس و ســکوولر   -1

قرار گرفتـه انـد احتمـال بیشـتري  آزاد ی بر ضد ارده يئکه در معرض آماده کننده ها  کنندگانی 

یا از این نظر  آزاد نند تا کسانی که در معرض آماده کننده هاي طرفدار اراده يدارند که تقلب ک

  خنثی، قرار گرفته اند.

 Baumeister, Masicampo and DeWall)بومایستر، ماسـی کـامپو، و دو وال  -2

 آزاد نشان داده اند که شرکت کنندگانی که در معرض آماده کننده هـاي ضـد اراده ي (2009

ند رفتارهاي تهاجمی بیشتري از شرکت کننده هائی نشـان مـی دهنـد کـه در معـرض قرار گرفته ا

یا از این نظر خنثی قرار گرفتـه انـد. بعـالوه، ایـن محققـان  آزاد آماده کننده هاي طرفدار اراده ي

دارند احتمال  آزاد نشان داده اند که شرکت کننده هائی که بطور طبیعی باور عمیقتري به اراده ي

  ارد که به غریبه ها کمک کنند.بیشتري د

 ,Stillman, Beaumeister)استیلمن، بومایستر، وُهـس، لمبـرت، فیـنچمن، و بروئـر   -3

Vohs, Lambert, Finchman and Brewer 2010)  نشان داده انـد کـه شـرکت

دارنـد گرایشـاتی شـغل یـابی داشـته و  آزاد کنندگانی که بطور طبیعی باور عمیقتـري بـه اراده ي

  قابلیت شغلی به آنها می دهند.  نظر از باالترين کار و همکارانشان امتیاز صاحبا

) نشان داده اند که باور به اراده  Stillman, Beaumeister 2010استیلمن و بومایستر (  -4

 آگاه را تسهیل کرده، در حالی که الغاء ناباوري به اراده ي –یادگیري از احساسات خود  آزاد ي

  یري می شود.مانع یادگ آزاد
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 Rigoni, Kuhn, Sartori, and Brass)ریگـونی، کـان، سـارتوري، و بـرس   -5

 آزاد نشان داده اند که شرکت کننده هائی که در معرض آماده کننده هاي ضد اراده ي (2011

 قرار گرفته اند در مقایسه با شرکت کننده هائی که در معرض آماده کننده هـاي طرفـدار اراده ي

  ز این نظر خنثی قرار گرفته اند، فعالیت هاي کمتري در قشر حرکتی نشان می دهند.و یا ا آزاد

  

این یافته ها (و یافته هاي مشابه با آنها) اشاره بر این دارند که اگرثابـت شـود کـه دانشـمندان شـک گـرا 

وهـم بـه اصـطالح یـک  آزاد نداریم، به هر حال بـاور بـه اراده ي آزاد اراده ي درست می گویند که ما

  . (Taylor and Brown 1988, 193)خواهد بود  "مثبت"

بطور وسیعی اذعان شده است که در مشاعر انسانها وهم کنتـرول،  ،روانشناسی اجتماعی ادبیاتدر       

دیگر بمراتب شایع تر از حدي است که قـبالً تصـور  معرفتی دیگري، و اشتباهات –پیش داوري هاي من 

که بنظر می رسد که این گونه استنتاجاتِ  مسئله ساز ِ معرفـت  شتري است عث تعجب بیمی شد. باز هم با

شناسی، باورها، و قضاوتها در حیطه هاي بسیار متنوعی نقشی تطابقی بازي می کنند. همان طور که تیلـر و 

  تذکر می دهند: (Taylor and Brown 1998,204)برون 

  

اجتماعی اشاره بر این دارنـد کـه،  معرفت (شناخت)اطالعات جمع آوري شده از تحقیقات  

که از نظر روانی سالم است ممکن است که آگـاهی  سنتی کسیبرخالف عقالنیت روانشناسی 

بلکه، فردي که از نظر روانی سـالم  هاي روزمره ي زندگی نداشته باشد. کاملی از باد آورده

را تقویت  شیارز –رشک آوري براي تحریف واقعیت در جهتی دارد که خود  توانائی است

کرده، باور به کفایت هاي شخصی را حفظ کرده، و دیدي خوش بینانه از آینده دارد. بنظـر 

می رسد که این سه توهم، آن طوري که مـا آنهـا را مـی خـوانیم، معیارهـاي عرفـی بـراي 

پرورش سالمت روانی، به انضمام مواظبت از خود و دیگران، توان شاد بودن یا راضی بودن، 

  ست زدن به کار مولد و خالق باشند. و توان د

  

اضافی  ضرورتی این امر تبدیل شود،مثبت به یک وهم  آزاد اگر روزي در همین راستاها باور به اراده ي

اور باي، شکسپیر و دیگران اضافه می کند. این امر حداقل این تصـور را پـیش  نگرانی هاي فوق الذکربه 

ممکن است از نقطه توسط دانشمندان شک گرا،  آزاد اده يمی کشد که اعالن عمومی شک در وجود ار

  . باشدبی تدبیري یا بی احتیاطی نظرات دوگانه ي روانشناسی مثبت و سیاست هاي عمومی 
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جدیداً سال اسمیالنسکی دلواپسی هاي مشابهی براي اشاعه ي نظریه بدیع خـودش در بـاره ي ایـن       

آن را  او کـه دیـدگاهی –چه چاره جوئی اي بایـد بکنـیم، آزاد داشته است که در فحواي مرگ اراده ي

 Saul Smilansky) خوانـده اسـت )Free Will Illusionism ( "آزاد وهـم گرائـی اراده ي"

2000, 2001, 2002; Nedelhoffer and Feltz 2007; Nedelhoffer and 
Matveeva 2009)ي گرائـی، آزاد ه. بطور خالصه، اسمیالنسکی ادعا می کند (الف) کـه باورهـا بـ

همه گیر و وهمی هستند، و (ب) این که این باورهاي وهمی تعـدادي باورهـاي  سببی –ضد  آزاد اراده ي

، چون که باورهاي وهمی مردم دیدگاهعمومی دیگر به افراد و اجتماع ارائه می دهند. در این  مسلموهمی 

و مسـئولیت غـائی اخالقـی (در  ژرفحقاق ي گرایان برداشت آنها را از استآزاد آزاد در باره ي اراده ي

باید حفظ شوند  آزاد بین چیزهاي دیگر) بطور بنیادي تقویت می کنند، تا حد امکان این باورهاي اراده ي

نباید قاعدتاً از اجتناب ناپـذیري  بی پرده: کالً مردم"). همان طور که اسمیالنسکی می گوید، 150،2000(

بر شوند، چون که این امر روشی را که طی آن خود را مسئول مـی داننـد هر رفتاري که از آنها سرزده باخ

  ).85،2001( "متأثر می کند

، کتلـین مثالًدر نوشته هاي روانشناسی اجتماعی نیزبه چنین نظریات وهم گرائی اشاره شده است.         

ی پیـام اهی ازقـرار گـرفتن کوتـ در معرض این حقیقت که با"جاناتان اسکولر ادعا می کنند که،  وهس و

وجود ندارد باعث می شود که تقلب فعال و منفعل افزایش یابند، باعث  آزاد که چیزي مانند اراده ي قاطع

 Kathleen)نگرانی اي می شود که طرفداري از دنیاي جبري می تواند رفتار اخالقی را بـی پایـه کنـد

Vohs and Johnathan Schooler 2008, 53). دانشـمند  در صـورتی کـه شـک گرایـان

روانشناسی (و یافته هاي مشابه با آن) در بـاره ي  نداریم، این یافته هاي آزاد درست بگویند که ما اراده ي

ارائه مـی  ی تجربیدفاع، در نگاهی سطحی، براي توهم گرائی آزاد سودمندي اجتماعی باورهاي اراده ي

که در باره ي ارزش کلی باور داشـتن بـه  دهند. اما ما واقعاً در زمان حال اطالعات کافی در دست نداریم

نتیجه گیري محکمی بکنیم. این حقیقت که مدارك تجربی هم که در دست داریم یکدست  آزاد اراده ي

 بالقوه ي باور داشتن به اراده يفوائد نیستند مسئله را مشکل تر می کند. علیرغم این که اکثر مطالعات بر 

مضرات یدي دردست هستند که اشاره بر این دارند که ممکن است تمرکز کرده اند، یافته هاي جد آزاد

شـده و مـا  موشـکافیکه موضوعی است کـه خیلـی کـم  –این مورد وجود داشته باشند  بالقوه اي هم در

  مورد بحث قرار دهیم. بعد  برنامه داریم که در صفحات 

روانشناسی اخالقـی  هاي جدیداز اینرو، یکی از اهداف اصلی این فصل ارزیابی بعضی از یافته           

(و مفهومات مربوطه) است تا نوري تجربی بر گفتمان توهم گرائی  آزاد سیاسی از احتمال باور به اراده ي
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بیاندازیم. براي این کار، ما ابتدا بطور مختصري دو ابزار سنجش روانشناسی تازه توسعه یافته بـراي انـدازه 

 Paulhus)شـرح داده و مقیاس جبرگرائی، توده ي مردم را ادآز یعنی، اراده ي –گیري باور عاملیتی 

and Carey 2011, Free Will and Determinism Scale = FAD-plus) –  و

مـردم و سـایر باورهـاي اخالقـی،  آزاد هاي جالب توجهی کـه بـین باورهـاي اراده ي وابستگی بعضی از 

عد از آن، نتایج دو مطالعه ي اکتشـافی خودمـان ب می کنیم. موشکافیدینی، و سیاسی آنها وجود دارند را 

انجام داده  آزاد بیشتر در روانشناسی اخالقی و سیاسی باور داشتن به اراده ي موشکافیرا که جدیداً براي 

باالخره، در انتها چند کلمه اي گفته و زمینه ي کـار را بـراي  .) §3مورد بحث قرار می دهیم ( بخش  ،ایم

زیـاد تجزیـه و  تحقیقـاتهمان طور که خـواهیم دیـد، ).  § 4یزي می کنیم (بخش تحقیقات بعدي پایه ر

  تحلیل روانشناسی و فلسفه اي وجود دارد که باید انجام گیرد. 

  

  

  ؛ جبر،آزاد اندازه گیري باورها در باره ي اراده ي -1بخش      

  گاه و بیگاهو دوگانه گرائی: کاري                 

  

  

ي دارد یا نه، تعجب آور است که چرا تحقیقات آزاد این امر مهم که آیا انسان اراده يبا در نظر گرفتن 

، جبـر آزاد تجربی رسمی به این مختصري انجـام شـده تـا مخصوصـاً باورهـاي مـردم در بـاره ي اراده ي

 يبـاور بـه اراده  در روانشناسـی ِ 1980گرچـه در سـالهاي  کنند. موشکافیگرائی، و مسئولیت اخالقی را 

 Viney, Parker-Martinn and Dotten ،مـثالًتحقیقـات پیشـگامی انجـام شـده انـد ( آزاد

1988; Viney, McIntyre and Viney 1984; Viney, Waldman and 
Barchilon 1988; Stroessner and Green 1989) اما در سالهاي اخیر بود که جمعـی ،

چه نقشی (اگر نقشی دارد)  آزاد د که باور به اراده يکلیدي از محققان توجه تازه اي به این موضوع کردن

در زندگی مردم بازي می کند. در نتیجه، باالخره طی چند سـال گذشـته، روانشناسـان و فیلسـوفان تجربـه 

توجهی کردند که مستحق آن بود. و حتی با وجود این که اقرار می کنیم کـه  آزاد گرا، به باور به اراده ي

، مدارك (بـه ظـاهر) ناهمـاهنگی بـراي مثالًیعنی  –آمده از تحقیقات مختلط هستند تا کنون نتایج بدست 
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 Nahmias Morris, Nadelhoffer and Turrner مـثالً(هـر دو) توافـق گرائـی مـردم (

2005, 2006; Nahmias and Muray 2010)) مثالً) و تناقض گرائی آنها Nichils and 

Knobe 2007)  پیشـرفت در فهـم  وز بـروز روشـن تـر شـده اسـت کـهامـا ر –جمع آوري شده انـد

محتاج تکنیـک هـا و ابزارهـاي معتبـر و قابـل اعتمـاد سـنجش  آزاد چگونگی برداشتهاي مردم از اراده ي

  و برداشت هاي مربوطه است. آزاد آنها در باره ي اراده ي گرایشات  باورها و

 Viney etهمین اهداف ارائه شـده انـد ( خوشبختانه، چندین ابزار سنجش روانشناسی دقیقاً براي      

al. 1984; Stroessner and Green 1989; Paulhus 1991; Rakos, 
Laurene, Skala and Slane 2008) ،و در حالی که هـر یـک از ایـن ابزارهـا ویژگـی هـا .(

بـر دو  در نظـر داریـم کـه ما براي مقاصد کنونیمورد استفاده ها، و برتري هاي خاص خودشان را دارند، 

 و جبرگرائـی آزاد ابزاري که در این اواخر توسعه پیدا کرده اند، تمرکز کنیم. اولین ابزار مقیـاس اراده ي

FAD-plus اسـت کـه توسـط دل پـالوس و جـزمین کـري (Del Paulhus and Jasmine 

)2011Carey  2است. تهیه شده plus-FAD  مقیـاس  -زیـر  4است کـه شـامل  فقره اي 27مقیاسی

 "غـائی"، کنتـرول آزاد هاي مربوط بـه مسـئولیت، اراده ي بصیرتکه  – آزاد ه است: (الف) اراده ياولی

کـه  –) را اندازه گیري می کنـد؛ (ب) جبرگرائـی علمـی "کامل هستند آزاد مردم داراي اراده ي"، مثالً(

ه ي حیوانـات، ماننـد بقیـ"، مـثالًهاي مربوط به علل زیست شناسی و محیطـی رفتارهـاي انسـانها ( بصیرت

) را انـدازه گیـري مـی کنـد؛ (ج) جبرگرائـی "رفتارهاي انسانها همیشه قوانین طبیعت را دنبـال مـی کننـد

چه مردم دوست داشته باشند چه نداشته باشـند، بنظـر "، مثالًبودن آینده ( تعیینی هاي  بصیرتتقدیري که 

نـدازه گیـري مـی کنـد؛ و (د) غیرقابـل ) را ا"می رسد که نیروهاي مرموزي زندگی آنها را پیش می برند

هائی را اندازه گیري می کند که در باره ي غیـرممکن بـودن بـالقوه ي پـیش  بصیرتپیش بینی بودن، که 

شانسی علـت مهـم تاریخچـه ي انسـانها  رویدادهايبنظر می رسد که  "، مثالًبینی رفتارهاي انسانی است (

و برداشـت هـاي مربوطـه  آزاد ازه گیري باور بـه اراده يشایعترین ابزار اند FAD-plus. جدیداً "باشد

ــت (  ــده اس ــثالًش  ;Baumeister, Sparks, Stillman and Vohs 2008 ،م

Baumeister et al. 2009; Crescioni and Alquist 2011; Stillman, 
Baumeister and Melle 2011) درحالی که شـخص مـی توانـد بـه کلمـه بنـدي تعـدادي از .(

شما نمی توانید  –هر چه پیش می آید، پیش خواهد آمد " مثالً –اعتراض کند  FAD-plus موضوعات

بنظر می رسد که براي ذائقه ي ما کمی حشو و زوائدي است تا معیـار  – "در باره ي آن کار زیادي بکنید

س هـا با این وجود، پالوس و کري طی برنامه ریـزي مقیـا –مخصوصاً خوبی براي باور تقدیرگرائی باشد 

  نتایج قابل مالحظه اي از آنها بدست آورده اند. 
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بصـیرت براي بسیاري ازخواننـدگان  FAD-plus یکی از تعجب آورترین یافته ها از تحقیقات        

و جبرگرائی است، که بنظر می رسد کـه بـا دو سـاختار بسـیار مسـتقل  آزاد هاي مردم در باره ي اراده ي

، که مخصوصاً توسط تناقض گرایان آزاد گفتمان اراده ي سنتی وشروانشناسی پیش می روند. براساس ر

هستیم (و  آزاد به دسیسه بازي مبتال شده است، این گفته است که ما هر چه بیشتر مجبور شده باشیم، کمتر

و جبرگرائی در دو انتهاي  آزاد بالعکس). به این شکل، شخص ممکن است انتظار داشته باشد که اراده ي

قالب شده باشند. با این  ي) کشیده می شود،آزاد ي تا جبر (لذا، بیآزاد قیاس دوقطبی که ازمتضاد یک م

وجود، در تحقیقات پالوس و کري چنین انتظاري محقق نشده است. در عوض، این محققـان پیـدا کردنـد 

راً اکثـ و هـم بـراي جبرگرائـی آزاد که امتیازات بدست آمده از آزمایشات هم بـراي موضـوعات اراده ي

 -که توضیح دهنده ي این اسـت کـه چـرا زیـر  –بطور قابل اعتمادي بر عوامل مستقلی بارگیري شده اند 

، و از طــرف دیگــر بــراي جبرگرائــی علمــی و آزاد مقیــاس هــاي متمــایزي از یــک طــرف بــراي اراده ي

  تقدیرگرائی، وجود دارند.

از  " FAD-plusد که تحقیقاتشان در مورد احتماالً پالوس و کري پیشنهاد غیرمتعجبانه اي کرده ان     

و جبرگرائی را کامالً موافـق هـم قضـاوت  آزاد نتیجه گیري پشتیبانی می کند که مردم عادي اراده ياین 

 FAD-plus ). این که پالوس و کري درست می گویند یا نه که تحقیقاتشـان در102،2011( "می کنند

اسـت،  تحـت اللفظـیه توافق گرائی در بـین مـردم برداشـتی مدارك قاطعی ارائه می دهند مبنی بر این ک

خواهیم آورد، شک خود را در باره ي این برداشـت شـرح مـی  بعداً  دالئلی  سؤالی بی جواب است. ما با

 دهیم. اما حاال، کافی است که گفته شود که پی بردن به محیط مرئـی باورهـاي مـردم در بـاره ي اراده ي

هاي مربوطه موضوعی آشفته بوده و اطالعات متناقضی در هـر گوشـه اي کمـین ، مسئولیت، و برداشتآزاد

بعنوان نظر  از توافق گرائیکرده اند. همانطور که بزودي خواهیم دید، براي هر مدرکی که بنظر می رسد 

وجود دارد که این تصور را پیش می کشد کـه تـوده ي مـردم  می کند، مدرك رقیبی دفاعتوده ي مردم 

  3در می یابند. بصیرتئی را هم بعنوان تناقض گرا

-FADاما براي مقاصد کنونی، ما توجه خود را به یافتـه ي قابـل مالحظـه ي دیگـري از تحقیقـات      

plus بطـرق جالـب تـوجهی بـا باورهـاي  آزاد یعنـی یافتـه اي کـه باورهـاي اراده ي ،منعطف می کنـیم

 Carey andدینـی مطابقـت مـی کننـد ( هـاي مسـلک   ، وگرایشـات  اخالقـی، سیاسـی، و باورهـا،

Paulus  به تأئید اعتباردر حال انتشار). طی دوره ي  FAD-plus،  پالوس و کري مقیاس هـاي خـود

را با سنجش هاي دینداري، محافظه کاري سیاسی، باور به دنیاي عادالنه، و استبدادگرائی راسـت گرایـان 

بـاره ي روانشناسـی اخالقـی و سیاسـی و هـم چنـین  بر پایه ي تحقیقات جدیـد در 4سیاسی همراه کردند.
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، پالوس و کري پیش بینی کرده انـد کـه آزاد مباحث فلسفی در باره ي طبیعت و محدودیت هاي اراده ي

با درجه ي دینداري، کیفرگرائی، و باورهاي محافظه کـاري سیاسـی و گرایشـاتی از  آزاد باور به اراده ي

 Carey and Paulusتبدادگرائی دست راستی ها مطابقت می کنـد (قبیل باور به دنیاي عادالنه و اس

ند. امـا قبـل از ه ادر حال انتشار). این پیش بینی ها با اطالعات بدست آمده به مقدارزیادي تحقق پیدا کرد

این که ما یافته هاي مهم را مورد بحث قرار دهیم، در نظر داریم کمی مکـث کـرده و گوشـزد کنـیم کـه 

و ایدئولوژي سیاسی چقـدر نگـران کننـده هسـتند.  آزاد بینی شده ي بین باورهاي اراده يارتباطات پیش 

اسـتفاده  FAD-plus تأئیـد اعتبـار، نمونه هائی از موضوعات دو مقیاسی که پـالوس و کـري بـراي مثالً

  .کردند را در نظر بگیرید

  

  )Just World Believe = JWB: Lerner 1980 مقیاس باور به دنیاي عادالنه (

  

  "آن چیزي هستند که بدست می آورند.هر رویهم رفته مردم مستحق "   .

کلی تـاریخ مسیر    گرچه مردان شرور ممکن است قدرت سیاسی را براي مدتی در دست بگیرند، در "  .   

  "خوبها برنده می شوند.

  "ده اند.کسانی که با بدبختی روبرو می شوند، خودشان بال را بر سر خودشان آور"    .   

  

  )Altemeyer :RWA 1996( مقیاس استبدادگرائی دست راستی ها

  

     مـی شـود کـه در بـاره ي موضـوعات کـالً حـق بـا مقامـات قـانونی اسـت، در حـالی کـه  معلوم".   

  "هستند که جهالتشان را نشان می دهند. "فریادهاي بلندي"رادیکال ها و معترضین فقط 

تـــــا          دهد ي است تا هر کاري را که الزم است انجامنیرومندر کشور ما بشدت محتاج رهب"   . 

   "روشهاي رادیکال جدید و گناهکاري اي که کشور را به تباهی کشانده اند، را از بین ببرد.
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همیشه بهتر است که به قضاوت اولیاء مناسب امور در حکومت و دین اطمینان داشت تا این که  ". 

وباش در اجتماعمان گوش کنیم کـه سـعی دارنـد در اذهـان مـردم شـک به سر و صداي اراذل و ا

  "ایجاد کنند.

  

ما حدس می زنیم که اکثر خوانندگان در می یابنـد کـه ایـن مـوارد بعضـی ایـده هـاي درد سـر سـاز (و 

احتماالً حتی بالقوه مخاطره انگیز) را بیان می کنند. با این وجود، بر اساس تحقیقات پالوس و کري، بنظـر 

پیش برونـد.  آزاد و گرایشات ممکن است دست در دست با باور به اراده ي ی رسد که این گونه باورهام

 اراده يمقیاس  -در زیر  plus-FADامتیازات  نشان داده شده که نفر)، 222، در یک مطالعه (تعداد مثالً

) p , 28, = r >. 005( النـهو بـا بـاور بـه دنیـاي عاد) p , 30, = r >. 001(.بـا دینـداري  ثبتـیمبطور  آزاد

. 001(با محافظه کاري سیاسـی  آزاد مقیاس اراده ي -و در حالی که امتیازات خام در زیر  مطابقت دارند.

< p , 22, = r (و استبدادگرائی دست راسـتی هـا )001 .< p ،30 = r ( مطابقـت دارد، کنتـرول کـردن بـا

و  آزاد فـوق الـذکر بـین اراده ي ین کاري ارتباطدینداري دو ارتباط آخري را حذف می کند (گرچه چن

  .دنیاي عادالنه را حذف نمی کند)

، دینداري، و روانشناسی آزاد بنابراین، در حالی که نتایج مربوط به ارتباط بین باور داشتن به اراده ي     

کـري بطـور سیاسی کمی آشفته تر از آن چیزي بود که این محققان انتظار داشـتند، بـه هـر حـال پـالس و 

غیردقیقی آن چه را که امید داشتند پیدا کردند. پیش بینی آنها در باره ي ارتباط بین باورهـاي مربـوط بـه 

)، 118، در یک مطالعـه ي تعقیبـی (تعـداد افـراد = مثالً –و مجازاتها به ما نیز کمک کردند  آزاد اراده ي

. )p , 33 = r >. 001(کیفرگرائی مطابقت دارد  با آزاد پالس و کري پیدا کردند که باور قویتر به اراده ي

برداشـتی  -این یافته نیز تعجب انگیز نیست. اما باعث پیش  )Carey and Paulhus (در حال انتشار

دارند عالقه ي بیشتري دارند که به خالفکاران هر چه  آزاد می شود که مردمی که باور قویتري به اراده ي

   را که مستحق می بینند، بدهند.

دیگري را هم پیـدا کردنـد کـه مشـکل مـی تـوان آنهـا را تفسـیر  بصیرتینتایج کم  اما، پالس و کري   

با باور به  مسلمیبطور  plus-FAD کرد.از یک طرف آنها پیدا کردند که امیتازات در جبرگرائی علمی

 -ه امیتـازات در زیـر از طرف دیگر، آنها پیدا کردند کـ .)p , 27, = r >. 05دنیاي عادالنه مطابقت دارد (

 , p >. 001(با استبدادگرائی دست راستی هـا مطابقـت دارد plus-FADمقیاس جبرگرائی تقدیري در 
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27  =r( . هر دو این یافته ها کمی گیج کننـده هسـتند. مـا سـعی مـی کنـیم تـا بـا اسـتفاده از دو مطالعـه ي

  خودمان نور بیشتري به این نتایج بتابانیم. 

ي آزاد داریم که توجهمان را به مقیاس دوم بـراي انـدازه گیـري بـاور بـه اراده ي اکنون، دوست       

 Free آزاد اراده ي سـیاهه يیعنی  معطوف کنیم که قصد داریم در این بخش مورد بررسی قرار دهیم.

Will Inventory = FWI)(  که جدیداً توسط یکی از نویسندگان این فصل و همکارانش ارائه شده

باورهاي مردم بـه اراده  قدرتبراي اندازه گیري (الف)  فقره ابزار 29شامل  آزاد اراده ي يسیاهه  است.

بین این باورها و باورهـاي مـرتبط ماننـد  ارتباطدوگانه گرائی (بخش اول)، و (ب)  ، جبرگرائی،آزاد ي

( بشدت  1ه ک )Likert( با امتیازاتی در مقیاس لیکرت فقرههر  5مجازات و مسئولیت (بخش دوم) است. 

شامل سه زیـر  آزاد سیاهه ي اراده ي(بشدت موافق) است امتیاز بندي می شوند. بخش اول  7مخالف)، تا 

 هائی را اندازه گیري می کند که در ارتباط بـا اراده ي بصیرتکه  – آزاد مقیاس است: (الف) اراده ي -

تـوان را دارنـد کـه رفتـار دیگـري انجـام  مردم همیشه ایـن"، مثالًانجام رفتار دیگري هستند ( توانو  آزاد

هاي مردم را هنگامی که گفته می شود جهان بطور خالصی جبري  بصیرتکه  –)؛ (ب) جبرگرائی "دهند

هر اتفاقی که هرگز افتاده، که شامل تصمیمات و رفتارهاي انسانها هم "، مثالًاست، اندازه گیري می کند (

کـاهش کرائـی  –)؛ و (ج) دوگانـه گرائـی/ غیـر "شده است ینتعیقبلی  رویدادهايتوسط  کالًمی شود، 

)Reductionism – Non/Dualism( –  هائی را اندازه گیري مـی کنـد کـه در بـاره ي  بصیرتکه

این واقعیت که ما روح هائی داریـم کـه از "، مثالًو کاهش ناپذیري ذهن و جسم است (فیزیکی روح غیر

  )."است که انسانها را بی همتا می کند مان متمایز هستند چیزيفیزیکی  بدنهاي

یـک ، از نظـر تکنیکـی آزاد اراده ي سـیاهه ياز طرف دیگر، اگر بجا سـخن بگـوئیم، بخـش دوم       

 هـاي بصـیرتبیانی است که طوري طرح ریـزي شـده انـد کـه  14نیست. در عوض یک سري از  مقیاس

 و چگـونگی ارتبـاط اراده ي آزاد اراده يانه تر مردم را در باره ي طبیعت و محـدودیت آزاد يمسلک  

با مسئولیت ها، جبرگرائی، دوگانه گرائی، مجازات، و توضیحات علمی تفحص مـی کنـد. بنـابراین،  آزاد

را  آزاد بخش دوم فهم ظریف تر مردم از طبیعت و محدودیت هـاي اراده ي يگرچه بعضی از پرسش ها

، مثالًمی شوند ( انتخابچیزهائی که منجر به  همه ياگر حتی  " این بیان که ،د، براي مثالنتفحص می کن

رفتـار  انتخاب نیروي آزاد و باورها، و غیره) دقیقاً همان باشند، اراده ي گرایشات گذشته، وضع کنونی، و 

 هاي مـردم در بـاره ي ارتبـاط بـین اراده ي بصیرت باره يبقیه ي پرسش ها در  – "دیگري استمتناوب 

بـه ایـن  آزاد داشـتن اراده ي "، مـثالً –مسئولیت اخالقـی هسـتند  کالًنی، مجازات، و ، روح، پیش بیآزاد

د تصـمیمات او و نـمعنی است که افراد دیگر، هر اندازه هم که از شخصـی اطـالع داشـته باشـد نمـی توان
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سـیاهه  سـؤاالتدر حالی که باز هم می توان با طرز بیان ِ بعضـی از  ."رفتارهایش را کامالً پیش بینی کنند

 هـايابزار اعتبار بخشیدن بـهو همکارانش هم حین ساختن و  زبان بازي کرد، نی دل هافر آزاد ي اراده ي

  سنجشی خودشان نتایج جالب توجهی بدست آوردند. 

تحقیقات قبلی توسط پال هـاس و کـري در مـورد  آزاد سیاهه ي اراده ي، تحقیقات مربوط به مثالً      

FAD-plus هاي بصـیرتالل ساختار روانشناسی اي پرداخته می شود که بنظر مـی رسـد وقتی که به استق

کردند. مانند قبل، امتیازات براي پرسش  قبولو جبرگرائی را بنا می کند، را  آزاد مردم در باره ي اراده ي

و جبرگرائی بر عوامل مشخصی سوار شدند (کـه بـار دیگـر بـا ایـن حقیقـت بـه اثبـات  آزاد هاي اراده ي

و جبرگرائی دارد تـا  آزاد مقیاسهاي مشخصی براي اراده ي -زیر  آزاد سیاهه ي اراده ياست که رسیده 

آن طور کـه اقـالً انتظـار مـی رود، ایـن عوامـل  ،تعجب آورتر این که ،یک مقیاس دوقطبی باشد). باز هم

رایانـه توافق گندارند. این امر مدارك مشهود اضافی براي باور  وابستگی مشخص حتی بطور منفی، با هم 

 آزاد سـیاهه ي اراده يو  FAD-Plus د. به هر حال، تحقیقات در مـوردي توده ي مردم بدست می ده

 و جبرگرائـی توسـط مکانیسـم هـاي آزاد هـاي مـردم در بـاره ي اراده ي بصـیرتاشاره بر این دارند که 

یم کـه در نوشـته هـاي یافته ي تعجب آوري که ما فکـر مـی کنـ –اغلب مستقلی ایجاد می شوند  معرفتی

  اضافه شود موجود توجه کافی به آنها نشده است. 

هاي مردم در بـاره ي  بصیرتو همکارانش این است که  دیگر توسط نی دل هافر بوطه يیافته ي مر    

و دوگانه گرائی وجود آدمی به همین منوال از هم مستقل هستند. با در نظر گرفتن ارتباطات  آزاد اراده ي

و روح برقرار شده، این نیز، به احتمال زیادي  آزاد و متافیزیکی که از نظر تاریخی بین اراده يخداشناسی 

هاي  سیاههبراي بعضی از خوانندگان گیج کننده خواهد بود. و در حالی که بعضی اوقات در حین بررسی 

اسـهاي بـاور بـه مقی -امتیـازات در زیـر  بـین ضعیف ولی به هر حـال مهمـی هائی وابستگی  آزاد اراده ي

بر عوامل  مقیاس بدون قید و شرطی -این دو زیر  بدست آمده اند، امتیازات آزاد دوگانه گرائی واراده ي

بین شک گرایان علمی و تـوهم  که باز هم الیه ي دیگري به گفتمان -روانشناسی مشخصی بار می شوند 

) مسـتقیماً مربـوط(یا حتی  الزاما آزاد اده ي، اگرباورهاي مردم در باره ي ارعلیرغم این گرایان می افزاید.

نیسـت کـه پیشـرفت هـاي علـوم  معلـومروح و ارتباط بین ذهن و مغز وابسته نباشد، پس  بهباورهایشان به 

 ور که شک گرایان فرض کرده انـد، اعصاب مستقیماً نظریات مردم را در باره ي عاملیت و مسئولیت، آنط

. کارهاي نی دل هافر و همکارانش حداقل اشاره به ایـن دارنـد کـه به چالش بکشد (یا آن را سست کند)

را بـه سـادگی  آزاد شک گرایان علمی اشتباه می کنند که فرض می گیرند که اکثر مردم داشـتن اراده ي
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بـه  مـثالًبا روح داشتن در نظر می گیرند (  زمانی -بصورت هم گسترده، یا داراي همان حد و مرز مکانی 

Montague 2008  .(مراجعه کنید  

با وجود این، همین تحقیقات اشاره به این دارند که شـک گرایـان درسـت مـی گوینـد کـه مـردم        

است (یعنی که، توان بی قیـد  سببی* –محتاج عاملیت ضد  آزاد فکر می کنند که داشتن اراده ي معموالً 

نهـائی اعتبـار بخشـیدن بـه تسـت  ، در یکی از بررسی هـايمثالًو شرطی که می توان رفتار دیگري کرد). 

 هو از آنها سؤال شـد داده ارائه آزاد سیاهه ي اراده ينفر)، به شرکت کنندگان  330(تعداد شرکت کننده 

موضوعات بیـان کننـد. جـواب هـاي ذیـل مربـوط بـه دو  فقره 29که درجه ي موافقتشان را با هر یک از 

  6مربوط می شوند.به بحث کنونی ما  پرسش از موضوعاتی است که بخصوص

--------------------------  

، گذشـته، مـثالًحتی اگر تمام چیزهائی که منجر بـه انتخـاب مـی شـوند ( ": 1ي گرائی آزاد

گـزینش رفتـار  نیروي آزاد ، و باورها و غیره) دقیقاً همان باشند، اراده يگرایشات موقعیت، و 

در صد نه موافق بودند نـه مخـالف؛  15در صد موافق نبودند؛  6؛ "دیگري است  متناوبهاي 

  ).1,30؛ انحراف از استاندارد = 5,44در صد موافق بودند (میانگین =  79

دون ایـن کـه در دنیاسـت بـ رویـدادهاباعث شـدن  نیروي آزاد اراده ي": 2ي گرائی آزاد

ه در صـد نـ 36در صد موافق نبودند؛  17:  "د که آن اتفاقات بیافتند.همزمان مجبور شده باش

  )1,45؛ انحراف استاندارد = 4,53در صد موافق بودند (میانگین =  46موافق بودند نه مخالف؛ 

ي گرائـی آزاد دقیقاً از همان برداشتهاي نوع آشکاريچنین نتایجی نشان می دهند که افراد زیادي بطور 

م گراها بـه تـوده توسط دانشمندان شک گرا و توهي پشتیبانی می کنند که اغلب آزاد در باره ي اراده ي

در تفکـر معمـولی  م، در حالی کهبنابراین، همانطور که قبالً مشاهده کردی 7ي مردم نسبت داده می شوند.

وز روشن تـر مـی شـود جوهري توافق گرایانه وجود دارد، روز بربه وضوح  آزاد مردم در باره ي اراده ي

وجود دارد که به  آزاد در باره ي اراده ي هم تناقض گرایانهدر باورهاي آنها جوهري  که عالوه بر این

گسـترده ي  قبـولاست. در واقع، مشکل می توان دید که چگونه یافته هاي مربـوط بـه  عمیقهمان شدت 

و  FAD-Plusکـه هـم  دادوفـق دقیقاً با این حقیقت را  آزاد ي گرایان از اراده يآزاد صریح اظهارات

بـه  –و جبرگرائـی دارنـد  آزاد شخصـی در بـاره ي اراده يمقیاسـهاي م -زیر  آزاد سیاهه ي اراده يهم 

نی پـیش همین دلیل است که وقتی گفتمان مربوط به تناقض گرائی توده ي مردم در باره ي اهـداف کنـو

   که الادري بمانیم. می آید، ما تصمیم گرفته ایم
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زع وجود دارند. بطوري حقیقتاً تعداد بیش از حدي سؤال بی جواب، و مدارك متنا ،در این مرحله         

هاي تـوده ي مـردم از  بصیرتکه، کوشش براي ارائه ي مدلی یک پارچه از اطالعات موجود در باره ي 

که گفتمان مربـوط بـه وسعت این فصل است. ظن ما این است و مفهومات مربوطه خارج از  آزاد اراده ي

یعنی که، مردم هی پایه گزاري شده ، دو مقولگی اشتباتناقض گرائی توده ي مردم سرانجام بر اساس یک 

روزبروز روشن تر می شود که بستگی به شرائط، به خلـق و خـوي  8.ید توافق گرا باشند یا تناقض گرایا با

مـردم هـم تنـاقض گـرا  فرهنگی، و غیره، در بعضی مصادیقرویه هاي   روانشناسی خاص و احتیاجات، به

و مسئولیت اخالقی تـا کنـون  آزاد ن که گفتمان عرفی اراده يبا در نظر گرفتن ای هستند و هم توافق گرا.

 آزاد هاي مربوط بـه اراده ي بصیرتچقدر سرسختی نشان داده، شاید اطالعات تجربی پیچیده در باره ي 

و مسئولیت اخالقی توده ي مردم نباید باعث شگفتی زیادي شوند. اقالً، ما باور داریم کـه در ایـن مرحلـه 

بخواهیم در گفتمان توهم گرائی پیشرفتی کنـیم، اول بایـد مطمـئن باشـیم کـه فهمـی  است که اگرآشکار

(و مفهومات مربوطه ) داریم. امـا قبـل از ایـن کـه مـا  آزاد متوازن از خوبی ها و بدي هاي باور به اراده ي

کوشش خودمان را براي پر کردن معدودي از جزئیات تجربی مفقـود االثـر مـورد بحـث قـرار دهـیم (بـه 

بخش سوم مراجعه کنید)، دوست داریم اول نگـاهی عمیقتـر بـه بعضـی از تحقیقـات روانشناسـی سیاسـی 

  بیاندازیم، که محرك تحقیقات خودمان بودند. 
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  . روانشناسی اخالقی در مقابله با روانشناسی سیاسی2 بخش      

  

 ی را مورد بررسـی قـرار دادیـمدر بجش قبلی، ما برخی از اطالعات مقدماتی در باره ي روانشناسی اخالق

بطریقـی غـامض بـا باورهـاي  آزاد دارند کـه باورهـاي مـردم در بـاره ي اراده ي به این امر که این اشاره

دسـت  آزاد اخالقی دیگر، باورهاي سیاسی، و دینی آنها قالب شده اند. بهـر حـال، اگـر بـاور بـه اراده ي

یش مـی رونـد، ایـن دادگرائی دسـت راسـتی هـا پـیـا اسـتب مطلـقبدست با باورهاي فربه شده ي عـدالت 

مـد آنها را جانب کسی را بگیریم، دقیقاً ما باید قبل از این که در گفتمان توهم گرائی  موضوعی است که

 هاي جدید در باره ي باورهاي اراده ي نظر قرار دهیم. اما، در حالی که قبالً ما براي بررسی بعضی از یافته

تحقیقـات واقعـی از روانشناسـی سیاسـی  موشـکافییم، وقت زیـادي صـرف وقفه ي مختصري کرد آزاد

نکردیم. از این جهت، فکر کردیم که اگر مختصري در بـاره ي بعضـی از تحقیقـات مهـم در ایـن جبهـه 

  چیزي بگوئیم مفید واقع خواهد شد.

بطـور روزافزونـی روشـن کـرده انـد کـه  طی دهه هاي اخیر، اطالعات تجربـی جمـع آوري شـده      

زیربنـاي تفـاوت هـاي ایـدئولوژیک چـپ و راسـت سیاسـی  مختلف روانشناسـیگرایشات انگیزه ها و "

). در نتیجـــه، تعـــدادي از b2003 Sulloway and , Kruglanski ,Glaser ,Jost 339(  "هســـتند

ییـز و ایدئولوژیکی اي که لیبرال ها را از محافظـه کـاران تم معرفتی روانشناسان سیاسی تفاوتهاي زیربنائی

اجتمـاعی انگیـزه دار  معرفـت کرده اند. یکی از اهداف این تحقیقـات در بـاره ي موشکافیمی دهند، را 

دئولوژي هاي اخالقـی و سیاسـی اسـت تـا از ای شده* ارائه ي توصیفی یک پارچه، با این حال چند جانبه

ی روانشناسی سیاسـی مـردم ، و انگیزه اي را در بر بگیرد. براي این که بطور تجربمعرفتی عوامل اجتماعی،

را بررسی کنند؛ محققان یک سري مقیاس ساخته اند که هدفشان اندازه گیري تفاوت جنبه هـاي مختلـف 

  ذهن سیاسی است.

  

---------------  
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به مفهوم پدیده ي تصـمیم گیـري بـر اسـاس احساسـات (motivated)  *مترجم: انگیزه دار شده

اجتمـاعی رمزگـزاري، انبـارکردن،  معرفـتاجتمـاعی اسـت.  تمعرفـاست، که در این مـورد در بـاره ي 

   بازسازي و پردازش اطالعات در باره ي هم نوعان موجود اجتماعی شده است.

  

  

اولین مقیاسی که ما دوست داریم مورد بحث قـرار دهـیم مقیـاس فـوق الـذکر اسـتبدادگرائی دسـت 

 Right Wing Authoratorianism Scale = RWA: Altemeyerراسـتی هاسـت (

 Theodor( تئــودور آدُرنــو برداشــت اســتبدادگرائی دســت راســتی هــا اولــین بــار توســط .(1996

Adorno  (ارائـــه، و متعاقبـــاً توســـط آلتمـــایر و دنبالـــه روان روشـــنفکر مکتـــب فرانکفـــورت )1981 

Altemyer (استبدادگرائی دست راستی در الفـاظ اطاعـت از مقامـاتمعموالً  اصالح شد. در نوشتجات 

مستقر و مشروع، داراي مجوز قانونی دانستن سلطه جوئی کلی نسبت بـه افـراد مختلـف، و پـاي بنـدي بـه 

ی بـا نزدیکـهسـتند. ایـن موضـوع بطـور  قبـولاست که کالً مـورد  قراردادهاي اجتماعی اي تعریف شده

تحملی بـراي  توجیهی اي همراه است که براي ایدئولوژیهاي اجتماعی، مانند بی –فربه تر خود گرایشات 

پشتیبانی ایجاد  ** معرفتی ، احتراز از نامطمئنی، و احتیاج به ختم*وحشتابهامات، جزم گرائی، مدیریت 

آن  لـوايي را بنا می کنند کـه در بدنه ا معرفتی می کنند. ایده این است که این عوامل تحریک کننده ي

این اسـت کـه درجـه ي  RWAمقیاس در نتیجه، هدف  شخصیت هاي استبدادي تمایل به فعالیت دارند.

اطاعت مردم از مقامات و پایبندي به قواعد اجتماعی موجود را انـدازه گیـري کننـد. امتیـازات در مقیـاس 

RWA  نگران گننـده ماننـد کیفرگرائـی، تبعیضـات  گرایشات  بطور قابل اعتمادي با یک سري باورها و

ش کـردن قربـانی هـا تطبیـق مـی کننـد. بعـالوه، دینی، و سرزن تعصباتنژادي، ترس از هم جنس گراها، 

تنوع مخالفت با حق سقط جنین، نداشتن امتیازات این مقیاس با گرایشات گوناگون محافظه کاري از قبیل 

 ,Jost)افراد در محیط هاي دانشگاهی، و مخالفت با گرایش بـه حفـظ محـیط زیسـت مطابقـت دارنـد 

Blount, Pfeffer and Hunyady 2003).  

-------------------- 

) کشـمکش اساسـی  Terror Management Theory( وحشـت *متـرجم: نظریـه ي مـدیریت 

می دهد که نتیجه ي تمایل به زنده ماندن ولی درك ایـن حقیقـت اسـت کـه  شرح روانشناسی اي را

این کشمکش موجـب وحشـت شـده و بـاور بـر ایـن اسـت کـه مخـتص  مرگ غیرقابل اجتناب است.

   .انسانهاست
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قادر اساساً پیشنهادي است که اذهان انسانها  معرفتی مترجم: در فلسفه ي علم و فلسفه ي ذهن ختم **

   به حل بعضی از مسائل جاودانی فلسفه نیست. پس باید پرونده ي این مسائل را ختم شده اعالم کرد.

  

  1980(النه اسـت دومین مقیاسی که در نظر داریم مورد بحث قرار دهیم مقیاس باور به دنیاي عاد        

,Lerner : Just World Belief= JWB.( کـه افـراد  اسـت باور مردم به دنیاي عادالنه به ایـن معنـی

چه که بر سرشان آمده، سرزنش کنند، و ریشه ي مطالعات تمایل دارند که قربانیان بدبختی ها را براي آن 

. بـر .(Lerner and Simmons 1966)را می توان در یافته هاي اصلی لرنـر و سـیمونز یافـت آن

) نظریه ي دنیاي عادالنه را فرمول بندي کرد که بر اساس آن افراد 1965اساس این یافته هاي تجربی لرنر (

هـر آن چـه را کـه  مـردمدر دنیائی زندگی می کنند که در آن  محتاج این هستند که باور داشته باشند که

ند کـه بـاور کننـد کـه هـر کسـی شدتی که افراد مایلدازه گیري مستحق هستند بدست می آورند. براي ان

را ارائه داد. تحقیقات نشـان داده  JWB) مقیاس 1980مستحق هر بالئی است که بر سرش می آید، لرنر (

،   (Sorrentino and Hardy 1974)اند که امتیازات این مقیاس با ارجحیت هاي باورهاي دینی 

خص (در مقابـل مرکزیـت کنتـرول در خـارج از وجـود مرکزیت کنترول در داخل وجود خود ش ادراك

تطبیـــق مـــی کننـــد.    (Rubin and Peplau 1975)خود شخص)، و احتمال توهین به قربانیان 

کسانی که امتیازات باالئی در مقیاس دنیاي عادالنه بدست می آورند احتمال بیشتري دارند که بـه  بعالوه،

فقرا آمده، آنها را سرزنش و اغنیاء را  اي سرنوشتی که بر سرمؤسسات و مقامات کنونی اعتماد داشته، و بر

  ).(Jones et al. 2003هاي مالی ستایش کنند  توانائی براي

 Economic)سـومین مقیـاس مربـوط بـه موضـوع مـا، مقیـاس موجـه کـردن سیسـتم اقتصـادي       

Justification System, = EJS, Jost and Thompson 2000)  اسـت. پشـتیبانان

نظریه ي موجه کردن سیستم اقتصادي ادعا می کنند که موجه کردن وضع فعلی توسـط پـردازش هـائی ( 

 ناآگاه) خلق می شوند که به هزینه ي مصلحت هاي شخصی و گروهی تمام شده؛ ولی در باالترین سطح ِ

 *کلیشـه حفظ سیستم اجتماعی فعلی کار می کنند. مثالی از این پـردازش هـا تبعیـت از مصلحت ها براي

، مدارك نشان داده اند کـه پاسـخ مثالً است که گروه هاي محروم به آنها متعهد می شوند. هاي نامطلوبی

خفـت آوري از قبیـل تنبلـی، بـی مسـئولیتی، و  –کلیشـه هـاي خـود  کـالًدهندگان سیاه پوست امریکائی 

زدیکـی بـا . در ارتبـاط ن(Sniderman and Piazza 1993) خشونت گرائی را قبول مـی کننـد

سازمان  تمایل به درکی را اندازه گیري می کنند که ESJ مشی نظري موجه کردن سیستم اقتصادي، نتایج

 -حتی اگر به هزینه ي منافع شخصـی و گروهـی تمـام شـوند  –اقتصادي و سیاسی –بندي هاي اجتماعی 



 

 نشر آواي بوف                                                                      215

 

و خود فریبی مطابقت  در تضاد با مساوات RWA و JWBبا  ESJ نتایج ذاتاً منصفانه و مشروع هستند.

  می کنند.

-------------  

یا کلیشه باور غیر منصفانه اي است که گروهی از مردم یا اشیائی کـه داراي    stereotype*مترجم: 

  هستند یکسانند.  مشترك یک ویژگی خاص

آخرین مقیاسی که در نظر داریـم مـورد بحـث قـرار دهـیم مقیـاس گـرایش سـلطه گـري اجتمـاعی      

(Social Dominance Orientation Scale = SDO, Pratto, Stallworth and 
Malle 1994)  ،یـک است. نظریه ي سلطه گري اجتماعی، بر خالف موجـه کـردن سیسـتم اقتصـادي

کشمکشهاي گروهی را بعنـوان عامـل قـاطع در  به حداقل رسانیاست که  دسته جمعیمشی موجه کردن 

د. این نظریه پیشنهاد می کند که چنین کوچک شـماري از طریـق سیر تکاملی اجتماع مد نظر قرار می ده

باور ایدئولوژیکی اي تسهیل می شوند که استیالي بعضی از گروه ها را بر  مقبولیت اجتماعی سیستم هاي

درجه ي تبعیت از اسطوره هاي مشروعیت بخش محافظه کاران را  SDOمقیاس  موجه می کند. دیگران

سعی می کنند تا منافع اعضاء گروه غالب را حفظ کنند. نشـان داده شـده اسـت اندازه گیري می کند، که 

که در این مقیاس، نتایج با باورهـا و گرایشـاتی ماننـد ملـی گرائـی، نـژاد پرسـتی، برتـري گرائـی جنسـی 

(sexism) ،JWB و RWA  و نظامی گري تطبیق می کنند(Jose et al. 2003b).    

سـلطه گـري راسـت گرایـان، بـاور بـه  در بـاره يانشناسی سیاسی بطور خالصه، تحقیقات مهم رو      

عادالنه بودن جهان، موجه کردن سیستم اقتصادي، و جهت گیري سلطه ي اجتمـاعی بطـور دسـته جمعـی 

نشان می دهند کـه نـه تنهـا در ارتبـاط مسـتقیم بـا  منظومه اي از باورها، گرایشات، و رفتارهاي مرتبطی را

سیاسی است بلکـه بـا برتـري گرائـی جنسـی، نژادپرسـتی، تـرس از هـم جـنس دینداري و محافظه کاري 

گرایان، ملی گرائی، نظامی گري، و امثال آنها هم مرتبط مـی شـوند. خوشـبختانه، تحقیقـات فـوق الـذکر 

 معرفـتکمک کردند تا شـکاف موجـود بـین تحقیقـات  FAD-Plusتوسط پالوس و کري در باره ي 

روانشناسی سیاسی و تحقیقات روانشناسی اخالقی در بـاره ي باورهـاي اراده اجتماعی  انگیزه دار شده در 

را پر کنند. هدف بارز ما از مطالعاتی که در صفحات آینده شـرح خـواهیم داد تکـرار و بناسـازي  آزاد ي

پیشـنهاد کـرده انـد،  FAD-Plus بیشتر بر پایه ي همین تحقیقات است. باالخره، همانطور که تحقیقـات

باعث می شود که مردم بر کلیشه ها تکیه ي زیادي کنند تا بتوانند نابرابري هـا را  آزاد اراده يبه  اگر باور

 کـرده، یـا قربـانی هـا را بـه جهـت ادراكتوجیه کرده، و نا برابري هاي اجتمـاعی را مشـروع و منصـفانه 

 آزاد اورکردن بـه اراده يخشونت ها و بی عدالتی ها سرزنش کنند، بنابراین، این یافته ها ادعائی را کـه بـ
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و مفید خالص است را به چـالش مـی کشـاند. امـا قبـل از ایـن کـه مـا بتـوانیم در بـاره ي  مسلمیک وهم 

قضاوت کنیم، محتاج اطالعـات بیشـتري در بـاره ي  آزاد سودمندي کلی (یا ناسودمندي) باور به اراده ي

یت، جبرگرائی، دوگانـه گرائـی وجـود، و سـایر ، مسئولآزاد ارتباط بین باورهاي مردم در باره ي اراده ي

اخالقی و سیاسی هستیم. پرکردن بعضی از جاهاي خالی در جزئیات تجربی هدف دو  گرایشات باورها و 

  مطالعه ي زیر بود. 
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  آزاد باور به اراده ي تاریک. جنبه ي بالقوه 3  بخش                

  جدید دو تحقیق                                

  

  :1تحقیق 

  نفرگیري

 در گذرانــدن دوره ي تحقیقــیدانشــجویان کــالج چارلســتون بودنــد کــه بــراي  152شــرکت کننــدگان 

سـال (انحـراف  18,22در صـد آنهـا خـانم و سـن متوسـط آنهـا  82روانشناسی مقدماتی شرکت کردنـد. 

  ) بود.1,85استاندارد = 

  

  روش کار

  

جمع آوري شدند. شرکت کننـدگان وارد  com.Qualtri سایت در یاینترنت نظرسنجیاطالعات بعنوان بخشی از 

تقریباً نیم سـاعت بـه سـؤاالت جـواب دادنـد. مجموعـه ي شـرکت کننـدگان و  دلخواهشان سایت شده و در وقت

تحقیقات طوري سازمان داده شدند تا حداکثر محرمانه بودن تأمین شود، بطوري که پاسخ هاي شرکت کنندگان بـا 

  اره ي دانشجوئیشان ارتباط پیدا نکنند.اسم آنها و یا شم

  

  اندازه گیري ها

  

-2(براي مطالعه ي جزئیات به بخشهاي  ارائه داده شدروان متري زیر را  سیاهه هايشرکت کنندگان به 

  مراجعه کنید): §§ 1

  آزاد سیاهه ي اراده ي  .  
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  9مقیاس استبدادگرائی دست راستی ها  .  

  . مقیاس باور به دنیاي عادالنه

  مقیاس جهت گیري به سلطه گري اجتماعی. 

  اس موجه کردن سیستم اقتصاديی. مق

  

  بعالوه ما اطالعات مربوط به باورهاي دینی و سیاسی شرکت کنندگان را هم جمع آوري کردیم.

  

  پیش بینی ها

  

(به بخش اول مراجعه کنید)  FWI و Plus-FADبر اساس تحقیقات انجام شده ي فوق الذکر در باره ي 

  مراجعه کنید)، ما پیش بینی هائی کردیم: 2حقیقات در باره ي روانشناسی سیاسی (به بخش و ت

  

سـیاهه ي اراده مقیاس هـاي  -و دوگانه گرائی: ما پیش بینی کردیم که نتایج در زیر  آزاد اراده ي .1

نـه مقیاس هاي دوگانه گرائی هر دو با استبدادگرائی دست راستی، باورها به عادال -و زیر  آزاد ي

مکافـات گرائـی،  بودن جهان، جهت گیري سـلطه ي اجتمـاعی، موجـه کـردن سیسـتم اقتصـادي،

  .خواهند داشت وابستگی دینداري، و محافظه کاري سیاسی 

سـیاهه ي ي گرائـی از آزاد آشـکاري گرائی: ما پیش بینی کردیم که نتایج در دو اظهار نظـر آزاد .2

ــمت  آزاد اراده ي ــی  – 2قس ــ و 2L L1یعن ــه بخ ــد)  1ش (ب ــه کنی ــه  ،–مراجع ــه ب ــامی ک هنگ

استبدادگرائی دست راستی، باور به دنیاي عادالنه، جهت گیري سلطه گري اجتماعی، موجه کردن 

سیستم اقتصادي، مکافات گرائی، دینداري، و محافظه کاري سیاسی پرداخته شوند، حتی پیش بینی 

  .باشند آزاد مقیاس اراده ي -کننده تر از مقیاس هاي زیر

گرائی مکافات در باره ي  ط به اظهار نظر صریحکافات گرائی: ما پیش بینی کردیم که نتایج مربوم .3

ي گرائی، اسـتبدادگرائی دسـت آزاد مقیاس -با نتایج در زیر  10آزاد سیاهه ي اراده ياز بخش دو 
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باور به دنیاي عادالنـه، جهـت گیـري بـراي سـلطه گـري اجتمـاعی، موجـه کـردن سیسـتم  ،راستی

  خواهند داشت. وابستگی ادي، دینداري، و محافظه کاري سیاسی اقتص

دینـداري، و  ،به جبرگرائی با استبدادگرائی دسـت راسـتی ی: ما پیش بینی کردیم که باورجبرگرائ .4

. بعالوه، پیش بینی کردیم که جبرگرائـی ارتبـاطی خواهند داشت وابستگی محافظه کاري سیاسی 

 وابسـتگی  آزاد مقیـاس اراده ي -بـا نتـایج در زیـر  کـالًامـا ي گرائی خواهـد داشـت آزاد منفی با

  نخواهند داشت.

بین استبدادگرائی دست راستی، باور به دنیاي عادالنه، جهت  هائی وابستگی ایدئولوژي سیاسی: ما  .5

  گیري سلطه گري اجتماعی، و موجه کردن سیستم اقتصادي را پیش بینی کردیم.

  

و بـاور  آزاد ، بـین اراده يمثالً – اطمینان نسبی داشتیماز پیش بینی هایمان  در حالی که ما در باره ي بعضی

، از آن جـا مـثالًاما در باره ي بقیه زیاد اطمینان نداشـتیم.  –هاي دنیاي عادالنه و استبدادگري دست راستی 

جبرگرائـی، دوگانـه ، آزاد ی از ارتباط (اگر ارتباطی باشد) بین باورهاي مردم به اراده يکه قبالً هیچ اطالع

از قبیل موجه کردن سیستم اقتصـادي و جهـت گیـري در  مفهوماتیگرائی، و کیفرگرائی، از یک طرف، و 

 قبلیسلطه ي اجتماع، از طرف دیگر در دست نبودند، ما پیش بینی هاي اخیر را تا حدي بر اساس فرضیات 

  و سیاسی انجام دادیم. در روانشناسی اخالقی گذشتهخودمان، و تا حدي بر اساس تحقیقات 

  

  نتایج

  

 (r=.22 , p <.01)با استبدادگرائی دست راسـتی  آزاد همانطور که پیش بینی می شد باورهاي اراده ي

. ولی برخالف پیش بینی هاي مـا (هـم چنـین داشتند وابستگی  )p ،29, =r >. 001( و باور به دنیاي عادالنه

با دینداري، محافظه گرائی سیاسی، کیفرگرائی، جهت  آزاد اده يمقیاس ار -بافته هاي قبلی)، نتایج در زیر 

 . مخصوصـاً بـا در نظـر گـرفتننداشـتند وابستگی گیري سلطه ي اجتماعی، یا موجه کردن سیستم اقتصادي 

ارتباطات نزدیک بین موجه کردن سیستم اقتصادي و باورهاي دنیـاي عادالنـه یافتـه ي اخیـر باعـث تعجـب 

گرائی فقط کمی بهتر از آب در آمـد. از طـرف دیگـر، همـان آزاد ش بینی ما در باره يمتأسفانه، پی .ندشد

، و تمایل وابسته بوده (r=.23, p <.01)با دوگانه گرائی  2Lو  1Lطور که انتظار می رفت، جمع نتایج 
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 ي گرائـیآزاد داشتند. از طـرف دیگـر، مـا در مـورد (r= -.15, p<.06) به ارتباطی منفی با جبرگرائی

  دیگري را که انتظار داشتیم، پیدا نکردیم. هاي  وابستگی 

مقیـاس دوگانـه  -در مورد پیش بینی هایمان در ارتباط با دوگانه گرائـی، در حـالی کـه نتـایج زیـر      

. 001( ، و دینـداري)p 18, = r>. 05( گرائی همانطور که انتظار می رفت با استبدادگرائی دست راستی هـا

< p ،40, =r( بین دوگانه گرائـی و محافظـه کـاري سیاسـی یـا بـاور بـه  وابستگی ، اما، ما داشتند بستگی وا

مقیـاس  -نتـایج در زیـر  به همین منوال، گرچه، همـانطور کـه انتظـار مـی رفـت دنیاي عادالنه پیدا نکردیم.

 يبل انتظارقا وابستگی ما  ،(r=.21, p <.01)داشتند  وابستگی  جبرگرائی با استبدادگرائی دست راستی

و دینداري پیدا نکردیم. باالخره پیش بینی ما در مورد کیفرگرائـی هـم نتـایج در  بین محافظه کاري سیاسی

 p >. 001(همی بدست دادند. اما گرچه، کیفرگرائی همانطور که انتظار می رفت با باورهاي دنیاي عادالنه 

 ,28 = .r(،  استبدادگرائی دست راستی(r=.31, p<.001)،  موچه کردن سیستم اقتصادي و(r=.23, 

p <.01ي گرائی، محافظه گرائی سیاسی، آزاد دوگانه گرائی، آزاد ، ولی با باورهاي اراده يوابسته بودند

  . نداشتند وابستگی یا دینداري 

هم بین دینداري، محافظه کاري، و ایدئولوژي سیاسی پیدا کردیم. اي  وابستگی جاي تعجب نبود که   

 دینـداري ،(r=.50, p <.001)بدادگرائی دسـت راسـتی بشـدت بـا محافظـه گرائـی سیاسـی اسـت مـثالً

(r=.40, p <.001) اجتماعی، جهت گیري براي سلطه گري (r=.33, p <.001) باور بـه دنیـاي ،

. داشـتند وابسـتگی  (r=.29, p <.001) ، و موجه کردن سیستم اقتصادي(r=.24, p <.01) عادالنه

  نیز بین سایر مقیاس هاي ایدئولوژي سیاسی پیدا شدند.  یهائ وابستگی چنین 

   

  بحث

  

همانطور که قبالً گفتیم، هدف ما از این مطالعه ي مقدماتی این بود که مطالعات قبلی را تکرار کـرده و 

(و مفهومـات مربـوط بـه آن)، انجـام  آزاد بر اساس آنها مطالعات بیشتري در باره ي باور داشتن بـه اراده ي

به هر جال، گرچـه تعـدادي از پـیش بینـی  حداقل در این مفهوم محدود، تحقیق ما موفقیت آمیز بود. دهیم.

انجـام  آزاد هایمان محقق نشدند، اما ما (الف) بعضی از تحقیقات قبلـی را کـه در بـاره ي باورهـاي اراده ي

، و دیگر باورهـا آزاد اده يبین باورهاي ار وابستگی  هايشده بودند را تکرار کردیم، و (ب) نوري تازه به 

در باره ي اخالقیات، سیاست، و دینـداري انـداختیم. امـا، یکـی از نقـاط ضـعف و محـدودیت هـاي اولـین 
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تحقیقات ما این بود که نمونه برداري ها خیلی نمایانگر کل اجتماع نبودند. از آنجا که شرکت کنندگان در 

ها هم خانمها بودند، ما خواسـتیم همـین تحقیـق را بـین  دانشجویانی جوان و تعداد زیادي از آن 1تحقیقات 

  گروهی که بیشتر نمایانگر اجتماع بوده و از نظر جنسی هم متوازن تر باشند، انجام دهیم.

  

  :2مطالعه ي 

  

  شرکت کنندگان

  

از بـین  com.Qualtricsنفر از جمعیت کلی اي بودند که هم توسـط خـدمات سـایت  118قبول شدگان 

در  53انتخـاب و هـم توسـط آن سـایت جبـران مـالی شـدند:  حقوق بگیر در سـنجش هـا شرکت کنندگان

  ). 13,42سال بود (انحراف استاندارد =  49,92صدشان خانم و میانگین سنی آنها 

  

  تکنیک

  

 جمـع آوري شـدند. com.Qualtricsنظـر سـنجی آن الیـن در سـایت  اطالعات بعنـوان بخشـی از یـک

جمع  ان وارد وب سایت شده و تقریباً نیم ساعت به سؤاالت جواب دادند.شآزاد شرکت کنندگان در وقت

شرکت کنندگان طوري سازمان بندي شدند که محرمانه بودن را به حداکثر می رساند، بطوري کـه جـواب 

  ها به اسامی آنها ارتباط پیدا نمی کرد.

  

  اندازه گیري ها

  

  

  آزاد سیاهه ي اراده ي  .  
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  9ست راستی هامقیاس استبدادگرائی د  .  

  . مقیاس باور به دنیاي عادالنه

  . مقیاس جهت گیري به سلطه گري اجتماعی

  اس موجه کردن سیستم اقتصاديی. مق

  بعالوه، ما اطالعات مربوط به باورهاي دینی و سیاسی شرکت کنندگان را نیز جمع آوري کردیم.

  

  پیش بینی ها

  

تکیه داشت، تصمیم گرفتیم که بار  1تحقیق شماره ي  بر همان طرح تجربی 2از آن جا که تحقیق شماره ي 

اسـتفاده از شـرکت بـا این بـار  که دیگر همان پیش بینی هائی را بکنیم که قبالً تحت این فرض کرده بودیم

نتایجی  –که باید مسن تر، محافظه کارتر، و دیندارتر از دانشجویان کالج باشند  –کنندگانی از کل جمعیت 

برآورده نشدند). امید اصلی مـا ایـن  1ه انتظارشان را داشتیم ( ولی در تحقیق شماره ي بدست خواهد داد ک

وابسـتگی  ، مـثالً –را که دفعه ي اول پیدا کردیم دوباره بدست آوریـم  وابستگی  هائیبود که نه تنها همان 

ده ي دیگـري را پیش بینـی شـ وابستگی  هايبلکه  –و استبدادگرائی دست راستی  آزاد بین باورهاي اراده

و محافظـه  آزاد بـین باورهـاي اراده يوابسـتگی  مثالً –بودیم  بدست خواهیم آورد که قبالً بدست نیاورده

گرائی سیاسی. اگر چنین می شد، این یافته ها به ما چیزهاي جالب توجهی در باره ي نقشی می آموختند که 

و سـایر  آزاد ه ارتبـاط بـین باورهـاي اراده يسن، محافظه گرائی، و دینداري در مواقعی بازي می کننـد کـ

باورهاي اخالقی، سیاسی، و دینی پیش کشیده می شوند. اگر چنین نمی شد، پس این یافته ها اعتماد ما را به 

هر تشابه مشترکی که بین رده ي اطالعات از این دو تحقیق پیدا می کردیم، ضـعیف مـی کردنـد، ولـی در 

بـه  که باید در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار گیرنـد. پیش می کشیدند همان حال موضوعات تازه اي را

روانشناسی اخالقی و سیاسی باور به اراده  هر طریق، نتایج بدست آمده توان بالقوه اي دارند که فهم ما را از

  پیشرفت دهند.  آزاد ي

  

  نتایج
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. 05(ر بـا اسـتبدادگرائی دسـت راسـتی بار دیگ آزاد همانطور که انتظار می رفت، باور داشتن به اراده ي

<p 19, = r(، باور به دنیاي عادالنه )01 .< ,p 23, = r(، و دوگانه گرائـی )05 .< ,p 20, = r(  وابسـتگی

با جهت گیري سلطه گرائـی اجتمـاعی یـا موجـه  آزاد . اما، دقبقاً مثل مورد قبلی، باورهاي اراده يداشتند

ي گرائی شد مـا بـار دیگـر نتـایج درهـم آزاد . وقتی که نوبت بهشتندندا وابستگی کردن سیستم اقتصادي 

اسـتبدادگرائی دسـت  ،،)p 40, = r >. 01(که با موجه کردن سیستم اقتصـادي  –مشابهی بدست آوردیم 

ــتی  ــی  ،،)p 22, = r>. 01(راس ــه گرائ ــی  ،،)p 35, = r, >. 001(دوگان  ،)p 19, = r,>. 05(و کیفرگرائ

   نداشتند. وابستگی محافظه کاري سیاسی  ا آن طور که پیش بینی می شد با دینداري یاداشت، ام وابستگی 

بخوبی اي کـه  2و  1در تحقیقات  آزاد در حالی که پیش بینی ها ي ما در باره ي باورهاي اراده ي       

ظارات ما بیشتر هم دوگانه گرائی با انت وابسته بهیافته هاي  2امید داشتیم برآورده نشدند، در تحقیق شماره 

اسـتبدادگرائی  ،)p ،23, = r >. 01(، دوگانه گرائی بـا موجـه کـردن سیسـتم اقتصـادي مثالً –خط بودند 

 , p >. 05(، و دینـداري )p , 22, = r>. 01( محافظه گرائی سیاسـی ،)p , 48, = r>. 001(دست راستی 

35 = .r(  هاي ما در باره ي جبرگرائی نتـایج در همـی  داشتند. متأسفانه در زمان حال، پیش بینی وابستگی

و اسـتبدادگرائی  ،)p ،24, = r >. 01( ، جبرگرائی با جهت گیري سلطه ي اجتمـاعی مثالً –بدست دادند 

ي گرائـی آزاد ، اما همـانطور کـه انتظـار میرفـت بـاداشتند وابستگی  ،)p ،38, = r >. 001(  دست راستی

ایـدئولوژي هـاي  اً، همانطور که قبالً پیش آمد، دوباره بین مقیـاس هـايبطور منفی اي منطبق نبودند. نهایت

 >. 05استبدادگرائی دست راستی ها با باور به دنیاي عادالنـه ( مثالً –ی بدست آمدندوابستگی هائمختلف 

p ،20, = r(،  ) 01جهت گیري سلطه گري اجتمـاعی .< p ،28, = r(،  و موجـه کـردن سیسـتم اقتصـادي

)051 .< p ،36, = r(، وابسته بودند.  

  

  بحث

  

این بود که ببینیم آیا پیش بینی هاي قبلی ما با استفاده از شرکت کننده هائی از جمعیـت  2هدف تحقیق 

. علیرغم این که دیگر در هم بودند د آمد. اما، متأسفانه، نتایج یک بارعمومی بهتر از دانشجویان در خواهن

را  1انتظار داشتیم بدست آوردیم (در نتیجه هم مطالعـه ي  2در تحقیق را که  تعداد زیادي از وابستگی ها

تکرار کردیم و هم نتایج را گسترش دادیم)، اما تعدادي از پیش بینی هاي ما درست از آب در نیامدند. با 
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و مفهومات مربوطه، ایـن امـر شـاید نبایـد تعجـب  آزاد در نظر گرفتن پیچیدگی باورهاي مردم به اراده ي

، آزاد باورهاي ما در باره ي اراده ي کردند که این تصور را ایجادباشد. باالخره، نتایج این دو تحقیق آور 

جبرگرائی، و دوگانه گرائی با خوشه اي از باورهاي مربوطه ي اخالقی، سیاسی، و دینی بـه طریقـی چنـد 

پیـدا  2و  1هـر دو تحقیـق  که ما در وابستگی هائی قالب شده اند. بعضی از جانبه (و گاهی شگفت انگیز)

  کردیم از قبل محسوس بودند، در حالی که سایر یافته ها قابل فهم و تعبیر مشکل تري هستند.

و یافته هاي جدیدي که ما در ایـن فصـل  FWI و FAD-Plusبین تحقیقات قبلی در باره ي  ،مثالً

، باورهـاي دنیـاي عادالنـه، زادآ بـین باورداشـتن بـه اراده ي وابسـتگی هـائیاسـت کـه آشکارارائه دادیـم، 

هاي مربوط به مجـازات وجـود دارنـد. امـا، هنـوز هـم سـؤاالت بـی  بصیرتاستبدادگرائی دست راستی، و 

روانشناسی سیاسـی هـم  مفهوماتنیست که چرا جبرگرائی با بعضی از این  معلوم، مثالًجوابی وجود دارند. 

گري اجتماعی و موجه کردن سیسـتم اقتصـادي  ، بعالوه، عجیب است که جهت گیري سلطهوابستگی دارد

 وابسـتگی علیرغم این حقیقت که هر دو مورد بـا اسـتبدادگرائی دسـت راسـتی و باورهـاي عـدالت جهـانی 

. یک توضیح احتمالی این است که هر یـک از مقیـاس ندارند وابستگی  آزاد با باورهاي اراده ي ، امادارند

را  مرتبط، ولـی بـه هـر حـال منفـک از همـیمفهومی قرار دادیم  هاي روانشناسی سیاسی که را مورد بحث

اسـتبدادگرائی را  ویژگی شخصیتیانتظار می رود که  RWAاز  در حالی که مثالً. اندازه گیري می کند

توجیه مردم به درگیري با  گرایشات هر دو طوري طرح ریزي شده اند که  ESJ و SDO کند، موشکافی

می کنند. لذا، این امر ممکن است تا حدي توضیح دهد کـه بـا  موشکافیرا  ایدئولوژيمنطقی کردن 

، جبرگرائی، دوگانـه آزاد همگی با باور به اراده ي دارند، وابستگی وجود این که این مقیاس ها با یکدیگر 

ندارند. قدم منطقی بعدي این است که مطالعاتی طرح ریزي شوند که در جمع  وابستگیگرائی، و امثال آن 

ي اطالعات ظریفتر کار بهتري انجام دهند تا قبل از این که ما در گفتمان تـوهم گرائـی از یـک طرفـی آور

جانبداري کنیم، محتاج آنها هستیم. اما در زمان حال ما فقط می خواستیم سعی کنیم که نوري مقـدماتی بـر 

ان را تشـویق کنـد تـا این گونه موضوعات و موضوعات مرتبط بیافکنیم به امید این که چنـین کـاري دیگـر

  تحقیقاتی مشابه در آینده انجام دهند. 

 نشور، FWI و Plus-FAD در باره ي ی ما و تحقیقات قبلیتجسسیافته هاي دوگانه ي  لوايدر 

هـاي مـا را در بـاره ي عاملیـت و  بصـیرتگره گشائی از کالف پیچیده ي باورها و گرایشاتی که  است که

امیدواریم کـه تحقیقـاتی کـه تـا حـال انجـام شـده انـد  .ه اي نخواهد بودکار سادمسئولیت شکل می دهند، 

کنیم که بهترین راه در کوشش هایمـان بـراي فهـم روانشناسـی اخالقـی و  معینبتوانند به ما کمک کنند تا 

تحقیقاتی که تا حال در این  همه يچه هستند. یکی از واضحترین کاستی هاي  آزاد سیاسی باور به اراده ي
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هستند. لـذا، علیـرغم ایـن کـه ایـن گونـه تحقیقـات  وابستگانهانجام گرفته این است که یافته ها اکثراً جبهه 

بین باور  سببی در پردازش اکتشافی هستند، نهایتاً ما می خواهیم ارتباط ی نمایانگر اولین گامهاي مهمتجسس

که در حالی که دانسـتن  چونفهمیم. و باورهاي اخالقی، سیاسی، و دینی مربوطه را ب آزاد داشتن به اراده ي

با کیفرگرائی یا استبدادگرائی دست راستی مطابقت می کند، چیزي کـه مـا واقعـاً  آزاد این امر که اراده ي

باعث باورهاي کیفرگرائی یا استبداد گرائـی  آزاد می خواهیم بدانیم این است که آیا باورداشتن به اراده ي

تحـت  Nadelhoffer and Barilهستیم (به  تحقیقاست که در حال (یا بالعکس) می شوند. این چیزي 

که سـعی  آزاد چاپ مراجعه کنید). اما در زمان حال، ما باید با تصویري ناکامل در باره ي باورهاي اراده ي

کرده ایم در این فصل بسازیم، کنار بیائیم. امیدواریم، یافته هاي ما (هر چند هم که ممکن است مقـدماتی و 

  ه باشند) به هر حال محققان را به راه راست هدایت کنند.آشفت
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   نکته هاي فرجامی -4                               

  

هدف اصلی ما در این فصل این بود که تحقیقات جدید در باره ي روانشناسی اخالقی و سیاسی در بـاره ي 

 مان توهم گرائی بیاندازد، مورد بحث قرار دهـیم.نوري بر گفت را به این امید که آزاد باور داشتن به اراده ي

را بررسی کرده و نتایج جدیدترین  آزاد تجربی قبلی در باره ي باورهاي اراده ي طی این کار، ما مطبوعات

 بـا باورهـا، آزاد کوششهاي خودمان را براي فهم بهتر این امر ارائه دادیم که چگونه باورداشـتن بـه اراده ي

، ایجـاد ی بیشـتر از جوابهـادیگر گره خورده اند. متأسـفانه، یافتـه هـاي مـا سـؤاالتهاي  رویه  ، وگرایشات 

تازه اي نخواهد بود. حداقل، ما فکر می  اتفاقپرداخته می شود، این  آزاد کردند. اما هر وقت که به اراده ي

تی باشند که عواقب کنیم که نتایج دو تحقیق آخري ما روشن می سازند که محققان قبل از این که در موقعی

را بهتر بفهمند، هنوز هم کـار تجربـی  آزاد شک گرائی همه گیر در باره ي اراده ي روانشناسی و اجتماعی

ما اطالعات کافی در دست نداریم  مشقت بار زیادي بعهده دارند. در وضعی که موضوعات قرار گرفته اند،

ندارنـد، چـه ضـربه اي وارد مـی شـود.  آزاد اده يکه بدانیم که اگر همه ي مردم به این باور برسـند کـه ار

عواقب منفـی اي بـار خواهـد  آزاد علیرغم این که، به احتمال زیاد شک گرائی همه گیر در باره ي اراده ي

اما ممکن است منجر به عواقب مثبتی هم بشود. ما فقط امید داریم که آن چه ما در این فصـل گفتـیم  آورد،

 شتري را ترغیب کند تا آستین ها را باال زده و به هدف بهتر فهمیدن نقـش پیچیـدهروانشناسان و فیلسوفان بی

زندگی روزمره بازي می کند.  طرز کار و سازمان د آزاد اي با هم همکاري کنند که باور داشتن به اراده ي

داشتن (و تا چه به باور  تاریکی بهتري ازاین نداشته باشیم که جنبه ي براي این که مگر و تا وقتی که ما فهم

  وجود دارد، نخواهیم توانست که به انقالب مشاوره ي حقوقی بدهیم یا به وهم. آزاد حدي) به اراده ي
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  یادداشت ها                            

 

براي کمک هـاي ذیقیمـتش در ایـن راه تشـکر  (Galen Baril)ریل ما دوست داریم از گلن ب .1

 کنیم.

وجـود  FADقبالً چندین نسخه منتشر نشـده از  هخوانده می شود ک FAD- Plusاز این جهت  .2

 داشتند.

 براي مباحثات جدیدي در باره ي گفتمـان تنـاقض گرائـی تـوده ي مـردم بـه نـی دل هـافر .3

(Nadelhoffer) آماده ي ارائه، ناهمیـاس  (Nahmias)  2010( آمـاده ي ارائـه، و سـامرز( 

Sommers,   .مراجعه کنید 

باره ي روانشناسی سیاسـی در اسـتبدادگرائی راسـت گرایـان، ما در باره ي تحقیقات جدید در  .4

 بیشترخواهیم گفت.  2مرتبط در بخش مفهومات باورهاي دنیاي عادالنه، و 

را می توان با هم یا جداگانه تست کرد (بسـتگی بـه عالقـه هـاي خـاص محقـق  FWIدو بخش  .5

 دارد).

دي مخالف بودند را با هـم تحـت را که بشدت مخالف، مخالف، و تا ح براي ارائه، ما پاسخ هاي .6

و پاسخ آنهائی را که بشدت موافق، موافق، و تا حدي موافـق بودنـد را  "مخالف"عنوانِ  کلی 

آورده ایم. براي توضیحات کامل به این رفـرانس ( در حـال تهیـه  "موافق"تحت عنوان کلی 

Nadelhoffer et al. مراجعه کنید( . 

به طرق پیش بینی کننده اي با باورها  L2 و L1دا کردند که نی دل هافر و همکارانش پی بعالوه، .7

مقیاس هـاي اراده  -با نتایج زیر  L1. از طرف دیگر پاسخ ها به دارند وابستگی و گرایشات دیگر 

محافظـه گرائـی  ،(r =.19, p <.001) ، و زیرمقایس دوگانه گرائی(r =.25, p <.01) آزاد ي

مطابقت می کنند. از طرف دیگـر،  (r =.13, p <.01) ائیو کیفرگر > r =.13, p) 0,1 (سیاسی

 r =.12, p)و کیفرگرائی  (r =.17, p <.001) آزاد مقیاس اراده ي -با نتایج زیر  L2پاسخ به 

، آزاد مقیـاس اراده ي -، برخالف نتایج زیر 1L. از این مهمنر، پاسخ به دارند وابستگی  (0.15 >

مطابقـت داشـتند کـه  (r = -.15, p <.01)یاس جبرگرائـی مق -بطور منفی با مقیاس هاي زیر 

ي آزاد بهترین ابزار تجربی دردست براي متمایز کـردن L1 اشاره بر این دارند که ممکن است

 گرائی از تناقض گرائی باشد. 
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 – Nichols and Knobe (2007); Sinnott ، بـهبراي پیشنهادهاي قبلی تر در همین مسیر .8

Armstrong (2008) جعه کنید.مرا 

را بر اساس تجزیه و تحلیل هاي قبلی طرح ریزي کـردیم کـه  RWAما نسخه ي کوتاه تري از  .9

بندي شده اند و آنها که بطور منفی اي  جملهکه بطور مثبتی  RWAنشان دادند که پرسش هاي 

بـراي هـر دو  بنـابراین، بندي شده اند ممکن است عوامـل متمـایزي را برداشـت کننـد. جمله

بنـدي شـده بودنـد را بکـار  جملهمثبتی  فقط پرسش هائی که بطور RWAما از  2و  1 تحقیقات

استبداد گرائی مـی  گرایشات گرفتیم، چون که این ها پرسش هائی هستند که بطور واضحی به 

براي مطالعه ي بحث کامل در بـاره ي ایـن  پردازند و نه فقط به گرایشات کلی محافظه گرائی.

(در حـال آمـادگی)  Nadelhoffer and Brailبـه  RWAوط بـا موضـوعات مربـ موضوع و

 مراجعه کنید.

افرادي که دیگران را آزار می رسانند مستحق هسـتند  ") : 2(بخش  FWIپرسش کیفرگرائی از   .10

، تـوان بخشـی، بازداشـتن مـثالً –مسلمیکه مجازات شوند حتی اگر مجازات کردنشان هیچ نفع 

   "یا اجتماع نرساند. خطاکار به -آینده، و غیره  خالف کارانِ
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  فصل هشتم                                    

  

  مشکل مردم                        

  

  بنجامین ویلهاور                                    
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مشـکل "شک گرا هستند باید با موضوعی روبرو شوند که من آن را  آزاد فیلسوفانی که در باره ي اراده ي

بتوانیم بـا آنهـا دارند تا  آزاد يه باید با مردم طوري رفتار کنیم مثل این که ارادخواهم خواند. آیا ما  "مردم

در این سـؤال  ؟دارند، بعنوان یک انسان رفتار کنیم ارزش که از نظر اخالقیات و معنی زندگی در مصادیقی

ا یکـدیگر انسـانها بـ آن دنیـائی کـه از آن بـه بعـد پس ،است "بله"چیزهاي مهمی نهفته هستند. اگر جواب 

، و طبیعـی خواهـد در جنبه هاي مهمی بفقر کشیده مـی شـود دارند آزاد نمی کنند که اراده يرفتار طوري 

ارائـه دهنـد.  دلیلنداریم،  آزاد اراده يکه ما  اي نظریه د که همین امر بعضی را تحریک کند تا برخالفبو

در مقابل این نظریه مقاومت  ت تاخواهیم داشیک دلیل کمتري  است، پس "نه"رف دیگر اگر جواب از ط

 "بلـه"آوردن بـر لـه  دلیـلبـراي مورد بحث فراوانـی قـرار گرفتـه اسـت، امـا  بوعاتمطکنیم. این سؤال در 

کمـک کـنم (بـا  "نـه"این است که به طرف  در این جا . هدف من"نه"شده تا براي  کوشش بسیار بیشتري

اولیه ي فیلسوفان در نوشته هـاي ي  اندیشه کرد کهخواهم  دلیلم کرد). من اخطاري که بزودي ذکر خواه

بعنـوان بـا مـردم اسـت کـه اگـر مـا رفتارمـان را  مـورديمربوط بـه اند  استدالل کرده "بله"جدید که بر له 

سـوق می شود که به عاقبـت گرائـی سـوق داده شـویم، و ایـن  باعثمتوقف کنیم،  آزاد يه دارندگان اراد

مـن  دن انسانها بعنوان وسیله هائی براي رسیدن به اهداف اجتماعی مـی شـود.منجر به آلت فعل قرار دا دادن

وسـیعی در اختیـار منکـران  (Kant)خواهم آورد که این نگرانی بیجاست، چون که اخالقیات کانتی  دلیل

وجود دارد که القاء می کنند که ما همیشه باید مردم را بعنوان هدف در نظر بگیریم، و هرگـز  آزاد اراده ي

  نه بعنوان وسیله.

بـه  "آزاد اراده ي"اجازه بدهید قبل از این که جلوتر برویم تعدادي از اصطالحات را توضیح دهـم.          

 تلقـی"جمله ي  هر چیزي ارجاع می شود که شرط کنترولی مسئولیت اخالقی را ارضاء کند. من گاهگاهی

بکار می بـرم.  " آزاد ن که داراي اراده يتلقی کردن مثل ای" جمله ي را بصورت خالصه اي از "آزاد مثل

 که براي ما الزامی خواهد بود تا بطور مناسبی ارجاع می شود نمارهایبه رابطه اي با رفتا "مسئولیت اخالقی"

 آزاد ادعا می کنند که مـا داراي اراده "آزاد باورمندان به اراده ي"ستایش یا سرزنش شویم. انجامشانبراي 

 "آزاد شک گرایان اراده ي"هستیم.  آزاد ادعا می کنند که ما فاقد اراده ي "آزاد ه يمنکران اراد"هستیم. 
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 ،ناهستیم یا نه. من گاهگاهی به منکران و شک گرای آزاد داراي اراده ي ما نمی دانیم کها می کنند که ادع

ارجـاع مـی  "رنـدشیوه ي شک گرایان را پیش می گی آزاد فیلسوفانی که در باره ي اراده ي"بعنوان هر دو 

  کنم. 

همـان  "بعنـوان یـک انسـان رفتـار"مشخصـی از  فهـوممن سعی نخواهم کرد که ثابت کـنم کـه م            

دارد. مفهومـات مختلفـی از ایـن موضـوع  ارزش است که براي اخالقیات و معنی دادن به زنـدگی فهومیم

مهم هستند، و مـن در نظـر نـدارم  وجود دارند که در جنبه هاي گوناگون اخالقیات و معنی دادن به زندگی

رفتـار " وجـود دارد کـه داللـت ضـمنی بـر "یک انسان رفتار بعنوان"از  فهومیکه انکار کنم که در واقع م

مفهـوم ضـمنی خـود مـن از  دارد. ارزش ، که در واقع براي بعضی از جنبـه هـااشته باشدد "آزاد کردن مثل

است تا  آزاد دارد. موضع من شک گرائی اراده ي ارزش ها واقعاً براي بعضی جنبه "آزاد رفتار کردن مثل"

چنـین داشته باشیم، ولـی نـدانیم کـه  آزاد انکار آن. من با کانت موافق هستم که ممکن است که ما اراده ي

کـافی اسـت تـا مـا را  آزاد اراده ي وجـود ال محضاز هم با کانت موافق هستم که احتمداریم. من بچیزي 

 1کنیم. رفتار آزاد را بعنوان انسانهاي موجه کند که یکدیگر

 مـا را موجـه مـی کنـد تـا آزاد اراده ي وجـود اما در حالی که کانت فکر می کرد که احتمـال محـض       

ا موجه می کنـد تلقی کنیم، من فکر می کنم که این امر فقط ما ر آزاد جنبه ها بعنوان همه يیکدیگر را در 

 ، با یکدیگر بعنـوانرا توجیه کنیم هاگامی که در نظر داریم نوعی از ستایش ، هنمثالً، هازمینه  که در بعضی

کافی نیست کـه مجازاتهـاي تالفـی جویانـه را توجیـه  آزاد اراده ي وجود احتمال محض 2.رفتار کنیم آزاد

  3. می شوندکیفرهاي سنگین مانند زندان کردن  مستلزمکنیم، حداقل نه هنگامی که 

بـا  "انسـانیت"مفهـوم  یرغم ارجحیت دادن شک گرائی بر انکار، من فکر می کنم کهبا این وجود، عل     

الزامـی  به زنـدگی دادناخالقیات و معنی  داللت ضمنی بر داشتن اراده ي آزاد براي مقدار بسیار کمتري از

براي ایـن  بدون بسیاري از موضوعاتی کهمی توانیم ما  بر اینعالوه ، و باور دارندکه فیلسوفان زیادي است 

چیـز بـا  آزاد بـا انکـار اراده يکه ادعا کـنم کـه  عالقه ندارمالزم می آیند بخوبی زندگی کنیم. من  فهومم

تصورش که  از دست خواهیم داد، ارزشی را از دست نخواهیم داد. ولی فکر می کنم که کمتر از آن چیزي

 "بعنـوان انسـان برخـورد "وم خاصـی از این خواهد بود که بر مفهکوشش اصلی من در این مقاله . داریم را

منکـران  و لذا براحتـی در دسـترس نباشد آزاد اراده ي منی بر داشتنکه به هیچ طریقی دلیل ض تمرکز کنم

که در نوشتجات گزارش شده اما بنظر نمی رسـد کـه جزئیـاتش  فهومیم –گیرد قرار ب آزاد اراده يوجود 

دارم که براي این که بـا مـردم بعنـون در نظر اشت کانتی اي را مورد بحث زیادي قرار گرفته باشند. من برد
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وسـیله  نـهف هسـتند، ن هـدکنیم که خودشا رفتاراست که با آن ها طوري  به این معنیکنیم  برخوردانسان 

   4هائی براي رسیدن به اهداف.

فانی که حتی آشـنائی فیلسواحتماالً زمینه اي از فلسفه ي کانت را پیش فرض نمی گیرم. اما،  من هیچ       

در همـه ي  ، کانـتفِیت و رفتار با دیگران بعنـوان هـدبا کانت دارند می دانند که تعریف انسان سطحی اي

کانت یک کیفرگرا بود که باور  مثالً 5را انکار می کند مطابقت ندارد. آزاد با فلسفه اي که اراده يجنبه ها 

ول رفتارهایشان دانسته و مجازات می کنیم باید فقط بعنـوان با جنایتکاران هنگامی که آنها را مسئ داشت که

بعالوه، کانت طرفدار سرسخت مجازات مرگ بود. من این نکات را بعداً شرح خواهم  .هدف برخورد کنیم

موضـع واقعـی  لوايداد، و دلیل خواهم آورد که براي کانت بهتر بود که باور به کیفرگرائی نداشت. اما در 

نگـاه  "بعنـوان انسـان کـردن رفتار"براي برداشتی از به فلسفه ي او گیج کننده باشد که کانت، ممکن است 

از این جهـت نیـز قابـل نداشته باشد. اما کارهاي کانت  "آزاد بعنوان کردنرفتار"ضمنی بر  یکنیم که داللت

ش در حالی کـه کوشـ، کردصرف توضیحات متعدد ایده ي اساسی اش  کوشش فراوانی توجه است که او

. مفسران هنـوز این توضیحات گوناگون چگونه با هم تناسب دارندمختصري صرف نشان دادن این کرد که 

ف رفتار با دیگـران بعنـوان هـد باره يبحث می کنند که آیا توضیحات گوناگون کانت در باره این  هم در

ف در همان الفـاظی عنوان هددر مورد رفتار با دیگران بانسجام دارد یا نه. بنظر من، مفیدترین توضیح کانت 

است که با مردم طوري رفتار کنیم که آنها بطور منطقی رضایت می دهند که با آنها رفتار شـود. حتـی اگـر 

ند کـه بـا آنهـا رفتـار شـود دلیـل ران آن طوري که آنها رضایت می دهکانت فکر می کرد که رفتار با دیگ

مـن فکـر مـی با وجود این دارند،  آزاد ل این که اراده يضمنی بر این دارد که با آنها طوري رفتار کنیم مث

ر کانـت بطـور مسـاعدي در . ایـن سـرنخ از فکـچنین کاري نمـی تـوان کـردکنم که می توان نشان داد که 

. اگـر درسـت فهمیـده شـود، بررسـی *شـده اسـت بیرون کشیده (Rawls)رالز آغازین  وضعمشاوره ي 

 هسـتند استحقاقی اي که درگیر نسـبت دادن مسـئولیت اخالقـیکمک می کند تا ادعاهاي  جایگاه آغازین

کنـار  اتاخالقیـ بـا بـودن می خوانم) را بعنوان نـامربوط "مبنائی –رفتار "(که من آن را ادعاهاي استحقاق 

با در نظـر گـرفتن ایـن فضـیلت کـه فقط ، و بجاي آن توجه خود را معطوف به آن چیزي کنیم که بگذاریم

 "مبنـائی –انسـانیت "نه اي مستحق آن هستیم (چیزي که من آن را ادعاهـاي اسـتحقاقی انسانیم، بطور عادال

رویـه  به ما اجازه می دهـد تـا معیارهـا و جایگاه آغازینانتخاب اصول اساسی براي اجتماع در  .می خوانم)

در آن می توانیم با یکدیگر در مصداق فربـه کانـت بعنـوان مناسبی را براي اجتماعی انتخاب کنیم که هاي  

باشیم. اما قبل از این داشته برخورد  آزاد انسان رفتار کنیم، بدون این که با یکدیگر بعنوان دارندگان اراده ي

در تاریخچـه ي  رد تا بطور خالصه اي نکات چنديببینیم که این چگونه کار می کند، کمک خواهد ک که
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ي و آزاد"در کتـاب بررسـی کنـیم کـه در در ادبیـات معاصـر در شـکل مشـخص خـودش ا رمشکل مردم 

 (”P. F. Strawson’s “Freedom and Resentment 1997)استراسن پی. اف.  "انزجار

   6بقالب کشیده شده است. 

...............................  

ی جان رالز بعنوان یک تجربـه که توسط فیلسوف امریکائ وضعی فرضی است جایگاه آغازین*مترجم: 

ماننـد تامـاس  ي فکري براي جایگزین کردن تصور یک حالت طبیعـی وحشـیانه فیلسـوفان سیاسـی قبلـی

را  بـراي شـکل دادن بـه اجتمـاع مبـانی اي ، شـرکت کننـدگانجایگاه آغازینهابس ارائه شده است. در 

نـد. نک ی کننـد بنیـان گـزاري مـیانتخاب می کنند که ساختار اساسی اجتمـاعی را کـه در آن زنـدگی مـ

در باره  که شرکت کنندگان را از اطالعاتبطوري هالت انجام می گیرد، انتخابات در پس یک پرده ي ج

 مبانی مشاوران لذا،محروم می کند.خودشان در هنگام به اجرا گذاشته شدن اصول ي ویژگی هاي خاص 

  قرار گیرند. مبانی فعول اینرا طوري طرح ریزي می کنند که ممکن است روزي خودشان م
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  برخی نکات برجسته در تاریخچه ي اخیر مشکل مردم _ 1

  

 آزاد و برخورد با آنها بعنوان دارنـدگان اراده ي ایده اي که ارتباط خاصی بین برخورد با مردم بعنوان انسان

ي و آزاد"ما کتاب ااست.  آزاد وجود دارد، مدتهاي طوالنی است که بخشی از بازتاب هاي فلسفی اراده ي

داستان اساسی  ه است. اکثر خوانندگاناستراسن عالقه ي تازه اي براي این موضوع برانگیختپی. اف.  "تنفر

  می کنم. بازگوبطور خالصه  را آن او را می دانند، لذا من

ینـان شـکل داد. خـوش ب "بـدبینان" و "خوش بینان"استراسن افکار خود را در الفاظ منازعه اي بین          

حتی اگر جبرگرائی واقعیت داشته باشـد بـاز هـم مفهـوم مسـئولیت اخالقـی بخـوبی کـار  فکر می کنند که

کـه آن چه را  موجب شود که تا ستایش مردم شدهتحسین و باعث تشویق به  این امر خواهد کرد، چون که

شان را رفتار د تانتشویق می ک هم مردم را و توبیخ کردن بیشتر انجام دهند، و سرزنش انتظار داریمما از آنها 

موافـق نیسـتند، بلکـه تصـور دنیـاي خـوش بینـان را بشـدت با این امـر کنند. بدبینان نه تنها  تغییر داده و بهتر

 (depersonalization) شخصـیتی کـردندگرسـان می یابند. آنها تصور خوش بینان را  تشویش آور

آزاد  اده يم مردم را مشروعاً مسئول اخالقـی بـدانیم کـه ارمی بینند، و باور دارند که ما فقط وقتی می توانی

دارنـد. او فکـر مـی  یمقبـولي ن فکر می کند که هر دو طرف مناقشه نکتـه . استراسگرائی داشته باشندآزاد

ي گرائـی داشـته آزاد کند که خوش بینان حق دارند که پافشاري کنند که ما بدون این که پـیش فرضـی از

ي آزاد مسئول دانستن اخالقی مردم ادامه دهیم، چـون کـه ا کنیم تا از آن طریق به رسمی پیدباشیم باید راه

 کـردنمنظـر خـوش بینـان را دگرسـان گرائی فقط یک خوش خیالی است. اما بدبینان نیـز حـق دارنـد کـه 

واقـع  نگـرش"که ما یکدیگر را با آن چـه استراسـن  توصیه کرده انددر نظر بگیرند. خوش بینان  شخصیتی

 "معمولی بـین فـرديهاي نگرش"که اجزاء اساسی  "واکنشی هاينگرش"می خواند در نظر بگیریم تا  "ینانهب

هستند که درگیـر مسـئول اخالقـی انگاشـتن یکـدیگر بـوده، و شـامل  گرایشاتی ي واکنشیهانگرش. هستند

فکـر مـی  ی می شود که ستایش و سرزنش اجزاء اصلی آن هستند. استراسـننگرشستایش و سرزنش، و هر 

احتـراز خـواهیم  واقع بینانه هاينگرششخصیت  کردن دگرسان واکنشی از اثرات نگرشکند که ما با حفظ 

گرائـی آزاد آزاد ، بدبینان اشتباه می کنند که فرض می گیرند که ما محتاج اراده يدیدگاهکرد. اما در این 

بعضی از مصادیق کمی ابهام آور اسـت. در این موضوع هاي واکنشی را توجیه کنیم. بتوانیم نگرشهستیم تا 
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هاي نگرشـیعنی که از دیـد خـوش بینـان  –می بیند  توجیه کردن -نگرش واکنشی را بعنوان خود استراسن 

نکتـه ي کلیـدي  ،به هـدف مطالعـه ي مشـکل مـردمدر این جا . "شکاف را پر می کنند"خودشان واکنشی 

ناشـی از  می توانیم از دگرسان بینی کردن شخصیتی نیم،هاي گرایشی را حفظ کنگرشادعائی است که اگر 

  احتراز کنیم. واقع بینانه يهانگرش

توسـط ها نگرشـ دائمـیي بودن واقع بینانه ا گزینشو  هاي واکنشینگرش رهاکردن اما، واقعاً چرا

انتظـار مـی آن طور که  در این مورد وناستراس اظهارات می شود؟ شخصیتی مان کردندگرسان  ، موجبما

در بـاره ي احسـاس  اول (اقالً) می توانیم دو زیـر مسـئله را تمییـز دهـیم.روشن نیستند. در اولین نگاه،  ،رود

در  در باره ي عاقبت گرائـی اسـت. ومید د.ئی است که استراسن فکر می کند بدنبال خواهد آمعمیق انزوا

تیجـه ي دومـی اسـت، امـا در نظر گرفت، که اولی نواحدي می توان آنها را مشکل به بهترین وجهی  غایت

موضـوع تا کنون در نوشتجات . شته ها آنها را همیشه ي اوقات به هم ربط نمی دهندبنظر می رسد که در نو

داده، و بعد از آن به  شرح مختصريمورد بحث قرار گرفته است، لذا من آن را  به اندازه ي نسبتاً کافیانزوا 

  زم، که دلواپسی اصلی من است. می پردا بحث در باره ي مسئله ي عاقبت گرائی

شود دنیاي فاجعه بـاري  همگانی واقع بینانه هاينگرشاستراسن ادعا می کند که دنیائی که در آن 

هاي واکنشـی نگرشـ. او فکر مـی کنـد کـه (Strawson, 129)د خواهد ش "انسانهاي منزوي"از مملو 

 مـی شـوندشـامل دوسـتی و عشـق  که ،با هم هستند اجزاء اساسی طیف وسیعی از احساسات و روابط مردم

بـی رنـگ و "). جان مارتین فیشر از چنین نظري پشتیبانی می کند، و ادعا می کنـد کـه چنـین دنیـائی 124(

 از دست می دهـد "عناصر سازنده ي هنجاري خود را در برداشت از انسانیت"خواهد بود و یکی از  "سرد

(Fischer 1995, 2-3).   

ل اخالقـی ، یعنی که، بطور ذاتی با مسـئوواکنشی باشنداساساً و دوستی  نیست که عشق معلوماما 

بطـور موفـق  (Anisha)ند. عشق را در نظر بگیرید. فرض بگیریـد کـه آنیشـا انگاشتن مردم مقید شده باش

که فضیلت هائی از قبیل صداقت، وفاداري، و شجاعت  شدهریزي آمیزي طرز رفتاري دارد که طوري طرح 

گر بـاد فـرض بگیـرد ست. اشده ا به دلیل همین فضیلت ها عاشق آنیشا (Bud) هند، و بادمی د را پرورش

را بعنوان واکنشی بـه آنیشـا خود عشق  ت اخالقی دارد پس او می توانداین رفتارها مسئولی که آنیشا به علت

شـته این باور دااما فرض بگیرید که باد بجاي  را بکند. که آنیشا می تواند ادعاي مستحق بودنشاطالق کند 

یعنی  –بوده  پرورش دهد. آنیشا همیشه همین طورکه آنیشا هیچ کاري نکرده که شخصیت خودش را  باشد

؟ همـان طـور کـه لی می دهد که کمترعاشـق آنیشـا بشـودبه او دلی باورهمین است. آیا این  او ذات طبیعت

  دِرِك پربوم این نکته را بیان کرده است،
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ت. غیر از شخصیت و رفتارهاي اخالقی، عواملی از قبیل رابطـه شرح عشق کار خطیري اس

در تاریخچه ي زندگی همه  رویدادهاشخص با افراد یا  وابستگی و  ...ي فرد با طرف مقابل

اما حتی اگر وجهه ي مهمی از عشق وجود داشته باشد که  ...می توانند سهمی داشته باشند

و رفتاري باشد، در نهایت این خواهد بود که اصوالً واکنشی استحقاقی به شخصیت اخالقی 

و مسـئول بدسـت  آزاد انتخـابی اگر شخص باور کند که این خصوصیات اخالقـی بخـاطر

نیامده اند، بعید است که زیربناي عشق سست شود. براي این کـه شخصـیت و رفتـار هـاي 

گـري شـامل ، عشـق بـه دیاساسـاًاخالقی چه سزاوار ستایش باشند یا نباشند، عشق پرورنـد. 

آرزوي سعادت براي طرف دیگر، قبول اهداف و آرزوهاي طرف دیگر به عنوان اهـداف و 

 ,Derek Pereboom)آرزوهاي خود شخص، و اشـتیاق بـودن بـا طـرف دیگـر اسـت 

2009, 20).  

 

 به آنیشا حقیقتـاً فرض بگیرید که باد به این نتیجه برسد که عشقش ،بازتاب در اینگام بعدي  ي برداشتنبرا

باز . استکه بطریقی اراده کرده یا پرورش داده باشد ناشی از طبیعت وجود خودش است، تا این که چیزي 

نیست که این امر باعث شود که او عشقش را سطحی تر، یا کم ارزش تر ببیند. همان طور که من  معلومهم 

زیاد دیگري هم که استراسن  گرایشات را می توان در باره ي  دلیلهمین نوع  ،در جاي دیگر بحث کرده ام

گاهی اوقات ادعا می کند که اساساً واکنشی هستند، مانند دوسـتی، و احتـرام پـیش کشـید. (مـا مـی تـوانیم 

دیگران را به خاطر صداقت و شهامتشان محترم شمرده بدون ایـن کـه بـه خـاطر ایـن خصوصـیات، آنهـا را 

است.) بی شـک  آزاد يه ه این امر درگیر با اراددوست داشته یا عاشقشان باشیم، حتی اگر فرض نگیریم ک

نـد، و هائی که درگیـر سـتایش و سـرزنش انگرشبرخوردهائی وجود دارند که اساساً واکنشی هستند، مانند 

، بـدون شـک دنیـاي گرایشات  بعضی از انواع قدردانی، خشم، تنفر، و کینه توزي. دنیاي تخلیه شده از این

تهـی خواهـد شـد  تعهدات احساسیرانی این است که این دنیا طوري از این دیگري خواهد بود. اما اگر نگ

بحساب آورد، پس به رسمیت شناختن ایـن  انسان وانکه دیگر مردمی را که در آن زندگی می کنند نمی ت

می تواند حاوي عشق، دوستی، و احترام باشد کافی است که نگرانی هـا را بـر هم هنوز این دنیا که  واقعیت

  7.طرف کند

که به مسئله ي عاقبت گرائی بپردازم. عاقبت گرائی ادعا می کند که خوبی رفتارها  در نظر دارم حاال  

عاقبت گرایان چنین چیزي را انکار می کنند. آنها (  -می شود. غیر معینکامالً با عواقبی که تولید می کنند 

اقبتی هم که داشته باشند مـا نمـی تـوانیم رفتارهائی هستند که هر ع یزهاي دیگر) ادعا می کنند کهدر بین چ

مـی مورد بحث است. سودمندگرائی قبت گرائی شایعترین فرم عااحتماالً سودمندگرائی  آنها را انجام دهیم.
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را بـه  سـعادت  است، و این که هر وسیله اي که کـالً سعادت باالترین  کالً هدف صحیح اخالقی که گوید

را بـا  واقـع بینانـه هاينگرشـاستراسن خوش بینـی و   8 انتخاب کنیم. اید ب حداکثر برساند وسیله اي است که

مکفـی بنیـادي عاقبت گرائـی  شرحدر  "سودمندگرائی مربوط می کند. او توضیح می دهد که خوش بینان 

می  " تنگ نظرانه سودمندگرائی"پیدا کرده اند، دیدگاهی که او آن را  "جتماعی ارویه ي   براي بعضی از

متعهد می شود که نشان دهد که حقیقت جبرگرائی بنیادهـاي برداشـت "). وقتی که خوش بین 140خواند (

بـه به طریقـی کـم و بـیش اسـتادانه،  مجازات را نمی لرزاند، اومسئولیت اخالقی و روش هاي محکومیت و 

ارجـاع مـی  اجتمـاعی مقبـول ئی در نظم دادن به رفتـار در آدابارویه ي   کارآئی چنین نمونه ي بارزي از

و کنتـرول  برخـورد شخصـی ، و متـدهايمصـلحت اندیشـیزارهـاي منحصراً بعنوان ابا رویه ي   . این"دکن

از محکومیـت و توصـیف ایـن  کـه ...هستند کـه بگوینـدماده آ"). بدبینان 137( "می شوند اجتماعی ارائه

 در سودمندي "کند که ما باید ). استراسن اذعان می 137( "کندتخطی می  او، به انسانیت خطاکارمجازات ِ 

 ). اما ادامه داده و مـی گویـد کـه سـودمندي ایـن139داشته باشیم ( "باور محکومیت و مجازاترویه هاي  

چیزي نیست کـه اکنـون مـورد سـؤال  ،بر آنها می کنند انحصاري ي، که خوش بینان چنین تأکیدارویه ي  

سـودمندي  دبینان اسـت کـه اگـر تنهـا در الفـاطبـ شـده ي باشد. چیزي که مورد سؤال است مصداق موجه

گذاشـته کنـار  ارویـه ي   از ایـن ا در برداشـتمانر واجـباین است که چیـزي  اجتماعی صحبت کنیم مثل

ها و نگرشـبه کالف پیچیده ي [واکنشـی]  توجهبا را  واجباین چیز می توان  "او فکر می کند که  ".باشیم

که  د،شکل می ده را، آن طور که آن را می شناسیم، دگی اخالقیاحساساتی اعاده کرد که جزء اساسی زن

). همان طور که سوزان ولف، در اظهار نظري در بـاره ي 139( "ها تضاد داردنگرشواقع بینانه بودن کامالً با 

  استراسن بیان کرده، 

  

 ...موجه کردن ستایش و سرزنش بطریقی که خوش بینان پیشنهاد می کنند مثل این است که

است که کار خالفـی  کسی این تقصیرکه آیا کنار بگذاریم  این باره در را هر سؤالی شرح زا

موجـه  . بطور خالصه،است است که کار خوبی انجام داده کسی عتبارا این که اانجام داده ی

مثل این اسـت  ...کردن ستایش و سرزنش اشخاص بطریقی که خوش بینان پیشنهاد می کنند

توجیـه براي سازوار کردن یا آموزش مـردم  ی را فقط بعنوان ابزارهائیئارویه ي   که چنین

را اکنون می توان بعنوان ترسی بیان کرد که اگـر جبرگرائـی حقیقـت  کنیم. ترس بدبینان

داشته باشد، این موجه کردن ستایش و سرزنش توسط عاقبت گرایان تنها نوع موجه کردنـی 

   (Susan Wolf, 1981, 390)است که در دسترس ما خواهد بود. 
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اگراجازه داشته باشم که ادعاي ولف در جمله ي آخرش در این قطعه ي منتخب را با الفـاظی گسـترده تـر 

 تنهاو مسئولیت اخالقـی  آزاد نسبت دادن اراده يبراي ما این باشد که  اندیشهجال بدهم، بنظر می رسد که 

ایـن نظـر خواهد بود که فرض بگیریم که الً منصفانه راه اجتناب از لیز خوردن به عاقبت گرائی است. احتما

فیلسـوفانی کـه  صریحی چنـین چیـزي را نگفتـه باشـد. امـات بطور هست، حتی اگر او هیچ وق هماستراسن 

  انتخاب می کنند، در مقابل چنین طریقی مقاومت می کنند. را آزاد در باره ي اراده ي دیدگاه شک گرائی

  ؤال می کند تاولف ادامه داده و از ما س      

  

واقـع  براي لحظه اي تصور کنید دنیائی که همه ي ما در آن یکدیگر را فقط با گرایشـهاي

هنوز هم قاتالن و سارقان را زندانی کـرده، ما فرضاً  می نگریم چه شکلی خواهد بود. بینانه

و  اما این رفتارهـا ...می سرائیم ي شجاعانه و خیریه اي سرود ستایش آمیزيبراي کردارها

دارنـد، خواهنـد در زمـان حـال معانی دیگر و سطحی تري از آن چه که براي ما گفتارها 

ی اي می شـوند تقویت کننده هاي مثبت و منف تبدیل به تکه پاره هائی از این ها ...داشت

در هـم آمیختـه خواهنـد شـد تـا بـا به بهتـرین وجهـی  شخصیت دیگران که به امید تغییر

  ).391،1981(د نکناحتیاجات ما تطبیق 

  

ولف در بـاره ي معـانی  می آورد که استراسن و دلیل Tamler Sommers 2007b) ( تملر سامرز 

را تصـور  همـه گیـري يواقع بینانه گرایشات . او دنیاي خیلی عبوسند واقع بینانهگرایشات رد کردن  ضمنی

آن  ریبه اي کمک کنندهیف پولش را گم می کند و غک (Sally)می کند که در آن شخصیتی با نام سلی 

  را پیدا کرده و به او بر می گرداند: 

  

به این خـاطر کـه ایـن کـار باعـث تقویـت  فقطسلی باید از این خانم تشکر کند، اما نه 

ایـن  سـلی این علت هم تشکر کند که می شود. او باید از این خانم بهاین خانم رفتاري 

مسـتحق ایـن خـانم  غایـت درکـه  و در حالی بشدت پربها می داند.را  ژست و حرکات

، خوش شانسی بود که این خانم بـه ستایش براي رفتارش نیست (نهایتاً، سلی باور دارد که

دلیلی ندارد  از او سر می زنند)، اما سلی خوبی يه بود که چنین کارهاانسانی تبدیل شد

ه آن را که با او به سردي برخورد کند. او می تواند به گرمی از ایـن رفتـار و کسـی کـ

پذیري اطالق کنـد.  –انجام داده قدردانی کرده بدون این که به او مسئولیت استحقاق 

سلی اگر می خواهد، می تواند در رفتارش شعف و شادي نشان دهد؛ او می توانـد فکـر 

ی مثـل چه دنیاي خوبی است که می تواند افراد دست و پا چلفتی، و حواس پرتـ"کند 
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اندازد، و خانم شـیرین از خـود گذشـته اي ماننـد او را می  مرا که کیف پر از پولش را

دینـز  مـثالً –و هر چه کـه قهرمانـان بزرگتـر باشـند  "تولید کند که کیف را بر گرداند.

(Danes)  احساس قـدردانی شـخص از آنهـا  –که طی هولوکاست یهودیان را پناه داد

  (2007b, 229-330)عمیقتر خواهد بود. 

  

 

با تشکر کردن از مردمی که به ما خـوبی مـی هستم که حتی اگر ما  ظهار نظر سامرز موافقن در این جا با ام

وجود ندارد کـه بـه ایـن الزامی  براي مااز موجه کردن تقویت رفتاري عاقبت گرایان، پشتیبانی کنیم، کنند، 

امر از این توانیم  آنها فکر کنیم. ما می در باره ي صداقتامر بعنوان سازوار کردن حساب شده ي بدگمانانه 

ایـن همـان چیـزي اسـت کـه  ، و مملـو از احساسـات داشـته باشـیم.انهبـی ریـا، صـادق ادراکیسپاسگزاري 

کلـی کمـک  سعادت ي کردنبه حداکثرما به این طریق احتماالً تشویق می کنند، چون که ن اسودمندگرای

بایـد  منصـفانهن را حل کند (گرچـه پیش نمی رود که مشکل عاقبت گرایا آن حدمی کنیم. اما این نکته تا 

وسـیعی در  اندیشهبنطر نمی رسد که او چنین  یعنی –چنین می شود  اضافه کنم که سامرز ادعا نمی کند که

سامرز را بعنوان اضافه کردن جوابی  مقصوددهد). من در این جا  می باره ي عاقبت گرائی را مورد نظر قرار

انزوا ترسـی اسـت  د که ریشه ي موضوع. یعنی که، می توان فکر کرزوا در نظر می گیرمدیگر به موضوع ان

ما با یکدیگر توسط عاقبت گراي تمام عیار این معنی را می دهـد کـه مـا  فعل و انفعاالت همه ي که توجیه

 احساسنقشی محاسبه گرایانه بازي کنیم، و مستدالنه سعی کنیم که چه  روابطمان با یکدیگرباید همیشه در 

ه اي داشته باشیم، تا باعث شویم مردم اطراف ما همانطور که ما می خواهیم رفتار کنند. اگـر مـا بـه متظاهران

 صـحبت هایمـانهم  ه ي کسانی که ممکن استهم می انداختیم و می دیدیم که دنیاي اجتماعیمان نگاهی

سـامرز  شد. من مقصودقعاً منزوي کننده می بازانی متظاهر هستند، پس این وا –سازوار بوده، و نقش  شوند،

باشـد، پـس حقیقـت  داشـته نیست که می خواهیم زندگی هایمـان وضعیرا این طور تعبیر می کنم که این 

نمی دهد تا سعی کنیم آنها را به این شـکل در به ما دلیلی  محض صرف نظر کردن از برخوردهاي واکنشی

فراتر می رود. سامرز ادامـه مـی دهـد و  هم عاقبت گرائی از این ه ي مهمی است، اما مشکلآوریم. این نکت

  می گوید که

  

آن کانتی سرکشی کند، ولی می تـوان شـورش  انگیزه ي سرشتیدر این تصویر ممکن است 

بـه ایـن قهرمانـان بعنـوان عـامالنی  سرکوب کرد. درست اسـت، مـا حداقل بطور موقت را

شخصیت ها  هنمی شود ک ما ی نسبت نمی دهیم. اما این مانعجاه و جالل و احترام خودمختار
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ستایش و تحسین کنیم. ما از جهـان بخـاطر و رفتارهاي آنها را که از شخصیتشان برمی خیزند 

قهرمانـان هسـتیم  ه خاطر آن چه که هستند قدردانچنین افرادي در آن سپاس داریم، و ما ب

عمیق، گرم، مسئولیت اخالقی نداشته باشند.) این یک سپاس رفتارها (حتی اگر آنها براي این 

 واقـع بینانـه نگـرشو  آزاد ، بی کنایه است، و کـامالً بـا انکـار اراده يشادي افزا، پرحاصل

 (2007b, 330)مطابقت دارد. 

 

ئی در زمینه هـا این باشد کهنظر مورد  من فکر می کنم که سامرز درست می گوید که هنگامی که موضوع

جلـوگیري مـی  واقـع بینانـه هاينگرشـ باره يهاي بیجا در دلواپسی از ند، و که بیم هاي اخالقی بار نمی آی

انگیزه ي سرشتی کانتی سر به شورش بردارد، مشروعاً احساسـات صـمیمانه و بدون این که می توانیم  شود،

عاقبـت گرایـان و  سـنتی وعاتی روبـرو مـی شـویم کـه بطـور. اما در مواردي که با موضـبی ریا داشته باشیم

در براي این که مطمئناً  موضوعات حقوق بشر، چه باید کرد؟ مثالً –د نجدا می کن طرفداران کانت را از هم

ه نه تنها باید احساسـات صـادقانه و متعهدانـه اي داشـت با یکدیگر رفتار کنیمبا یکدیگر مثل انسان روابطمان 

کـه  کنـیم اي برپـا و بـا هـم سـازمانهاي اجتمـاعی همحترم شـمردهم یکدیگر را  "حقوق" باید بلکه ،باشیم

در بـاره ي وضـعی کـه در آن، بـا محـروم کـردن تعـدادي  آزاد اراده ي منکـرانحقوقمان را حفـظ کننـد. 

ي گفتار که به وسیله ي آن ها می توانیم هماهنگی اجتماعی آزاد آشوبگر از حقوقشان در رأي دادن، یا در

ه، ا، اگر کجوابی خواهند داشت؟ یببخشیم، چه  را کثرت همگانی، و در نتیجه سعادت بهبود دادهشدیداً را 

کلـی جنایـت آمـار ایجـاد مـی کنـیم کـه  شدیدي مشترك مانع ترسناكچنان با شکنجه دادن جنایتکاران، 

افزایش می یابد؟ بنظر می رسد که فیلسوفان زیادي فکر می کننـد  همگانیبشدت پائین می آید، و سعادت 

به  ن بین قبول جوابهاي مضطرب کنندهل کرده، و بعد از آباید عاقبت گرائی را قبو آزاد اراده ي منکرانکه 

رائه ي جواب هاي کمتر اضطراب براي ا تقبل تحمل کوشش هاي پیچیده ي عاقبت گرایان الت، واین سؤا

 باید یک نظریه ي غیر عاقبت گرائی آزاد اراده ي منکرانمن فکر می کنم که ، یکی را انتخاب کنند. اما زا

وقار و احترام بعنـوان  "را اطالق کند که سامرز آن را  صفتیدهد که به انسانها نها اجازه بارائه دهند که به آ

 آزاد نطقی و نه عـاملینیانسانها را بعنوان عاملینی م آزاد اراده ي منکراناگر . خواندمی  "خودمختارعاملین 

ي تأثیرات نارواي عاملین دیگـر،  شمارند، و اگر عاملین را نه از جنبه ي قوانین طبیعت، بلکه از جنبهمحترم ب

اخالقـی خـود  مسـلک   براي انسانها هسـته ي ی راگیرند، می توانند چنین وقار و احتراممختار در نظر بخود

ارائه ي استراتژي هاي پیچیده براي وفـق  از نوع عاقبت گرائی درمی دراز مدت و غنی وقرار دهند. البته رس

، عاقبت گرائـی غیـر (rule consequentialism)گرائی حکمی دادن حقوق انسانها، از قبیل عاقبت 

لی این است که توضیح و غیره، وجود دارند. ولی برداشت ک )indirect consequentialism( مستقیم
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 عاقبت گرایان است. بنابراین ارزش دارد کـه –براي عاقبت گرایان مشکلتر از غیر  قانع کننده ي حقوق بشر

  کنیم. موشکافیئی را عاقبت گرا –غیر گزینه 
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  آزاد اراده ي منکرانبراي  ی کانتاخالقنظریات  -2             

  

انتساب مسـئولیت  را قبول دارند که اجتناب از دیدگاهیکه چرا این همه  این موضوع را بهتر بفهمیماگر ما 

 اراده ي منکـران تااحتیاجـتعیـین  ما را ملزم می کند که عاقبت گرا شویم، ممکن اسـتبه انسانها اخالقی 

من فکر می کنم کـه ایـن برداشـت محصـول  9عاقبت گرائی آسانتر شود. –اخالقیات غیر توجیه  براي آزاد

 "جهـت هـا"تصویري تهی شده از چیزي است که ما در زمینه سازي بـراي موجـه کـردن اخالقیـات آن را 

(directions) .دعاهاي مربوط به این که چگونه وقتی ا معنی است که اینبه تصویر تهی شده  می خوانیم

ا یـ "نگـاه بـه جلـو" وانیم توجیـهیا می ت در اختیار داریم. شق باید با مردم رفتار کرد توجیه می شوند، ما دو

نگاه به جلو همان توجیه کردن هاي عاقبت گرایان است: آنها رفتار بـا  را ارائه دهیم. توجیه "بنگاه به عق"

. در حالی که موجه ندسته می کنند که بر اساس عواقب آینده این رفتارها مردم را با روشهاي خاصی توجیه

ه کـ هستند رویدادهائیمی کند که بر پایه ي کردن با نگاه به عقب رفتار مردم را به روشهاي خاصی توجیه 

تـار بـه هـر اتفـاقی قبـل از رف اصـول . موجه کردنهاي با نگاه به عقب درواقع شده اند قبل از رفتار مورد نظر

که تحت یک رد پاي بد تولید شده اتفاقی  این موجه کردنها می توانند به ،ارجاع می کنند. اصوالً مورد نظر

که اخالق گرایان میانه رو در موجه کردن نگـاه بـه عقـب  ارجاعی  رویدادتنها نوع معموالً نند. اما ارجاع ک

در نظـر مـی  ا مسئول اخالقی انجـام آنعامل ر هاکه آن یعملبطور اخص تري،  –است عمل قبول می کنند 

موجه کـردن بـا نگـاه بـه  روشوجود دارند). بر اساس  د ( اگر فرض بگیرند که مسئولیت هاي اخالقیگیرن

هستیم. من به چنین  به دلیل طرز رفتاري که از ما سر زده است مستحق برخورد به روش هاي ویژه اي عقب،

چون که، اگر مـا مسـئول اخالقـی  ارجاع می کنم. پایه اي –ادعاهاي استحقاقی رفتار  موجه کردنها

هستیم، فقط می توانیم مستحق برخورد به روشهاي خاصی باشیم که بر پایه ي رفتارهایمان هستند، ادعاهاي 

عمل کرده است. آنهائی که  آزاد ياپایه اي دال بر این هستند که عامل مورد نظر با اراده  –استحقاقی رفتار 

راه پایـه اي تنهـا  –رفتار  ه ادعاهاي استحقاقیرا قبول می کنند، و فکر می کنند ک "دو جهته"چنین تصویر 

پایه اي را تنها راهی می بیننـد کـه  –رفتار اه به عقب است، ادعاهاي استحقاقی موجه کردن هاي مشروع نگ

  کرد.  مهارکردن هاي عاقبت گرایان را  توجیهمی توان 



 

 نشر آواي بوف                                                                      243

 

چـون کـه  ،بنظـر مـی رسـدساده سازي زیـاده از حـدي  "دو جهته"این تصویر  اب،اما، با کمی بازت         

د. اخالق نکه به عقب نگاه نمی کن هستند عاقبت گرایانه اي –غیر  هايمطمئناً بنظر می رسد که موجه کردن

فکر می کنند که ما می توانیم انـواع برخوردهـا را بـا ارجـاع بـه راه  )* (care ethicistگرایان مراقبتی 

یا به آنها وابسته هستیم. اخالق گرایان فضیلتی مراقبت کرده  دیگران ازکنیم که در آن راه ها ما  توجیهائی ه

(virtue ethicist) نظریه پـردازان ارجاع می کنند. خاصی رویه هاي   بهمردم  به فضیلت داشتن رفتار با

دم رفتـار مـی کنـیم، ارجـاع مـی در راه هاي خاصی که با مروظائف ما،  به (deontologist) اخالقیات

واقعیت  بطور واضحیبه آنها ارجاع می کنند، موضوعاتی که این نظریات کنند. در پایه گزاري توجیهاتشان 

فرض بگیـریم کـه ممکـن اسـت مـا انـواع هائی در باره ي گذشته یا آینده نیستند. بنابراین، منطقی است که 

د و نـاجتناب مـی کن شخصیتی بصیرتدگرسان کننده ي  رائیعاقبت گاز این نظریه ها را که از  گوناگونی

   10.دهیم گسترش، را دنهنوز هم از انتساب مسئولیت اخالقی پرهیز می کن

....................  

*مترجم: اخالقیات مراقبتی نظریه اي از اخالقیات هنجاري است که در باره ي این بحث می کند که از 

می شود که رفتاري را صحیح و چه ویژگی اي باعث می شود کـه آن نظر اخالقی چه ویژگی اي باعث 

   را غلط قضاوت کرد.

  

، چـون مـی شـودایده ي اخالقیات چیز مهملی  خود آزاد بدون اراده ي ممکنست یعضی اعتراض کنند که 

انجـام دهـیم، چـون کـه  سـتیبایکاري هم وجـود نـدارد کـه مـا  شته باشدوجود ندا آزاد که اگر اراده ي

اسـت. امـا  آزاد دلیل ضـمنی بـر وجـود اراده ي "توانستن"و این  دارد "توانستن"دلیل ضمنی بر  "یستیبا"

بـا مـادامی کـه نمـی شـود:  آزاد وجـود دارد کـه درگیـر اراده ي "توانستن"تعبیري معرفت شناسی از این 

حتـی اگـر جام دهـم. ممکن است می توانم آن کار را ان مبرایکار  فالنانجام که  می دانم بهترین اطالعم

، معمـوالً رفتارهـاي "توانسـتن"معرفت شناسی  صداقجبرگرائی و تناقض گرائی حقیقت داشته باشند، در م

پیش بینی کننده مـان،  توانائی مانع الجمعی وجود خواهند داشت که با در نظر گرفتن محدودیت هاي متنوع

معترضین ممکن اسـت ادامـه داده و ادعـا کننـد  11م.یده شانم انجامیدر هر نقطه ي زمانی در آینده، می توان

 -در اخالقیات غیرممکن است که باشیم، ن مستحق ستایش یا سرزنش با مردم که، اگر ما براي طرز رفتارمان

. اما این در حقیقت ادعائی است که وجود نداشته باشد براي رفتار با مردم راه درست و غلطیعاقبت گرائی 

پایه اي باطـل  –ساخت که با ادعاهاي استحقاقی رفتار  صداقیم نمی توان گرائی عاقبت –از اخالقیات غیر 

  شود، و این امر دقیقاً همان چیزي است که در این جا زیر سؤال است. 
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براي انسـانها موجود تنها راه  بگویند معترضین ممکن است که اعتراض مشخص تري ارائه دهند: یعنی      

بایـد  است کـهعاقبت گرائی محتملی داشته باشند، این  –راي موجه کردن غیر مقام اخالقی الزم ببتوانند تا 

 رفتاريکه ما وقتی  براي این اعتراض دارم این استکه من در ذهنم  یراديداراي مسئولیت اخالقی باشند. ا

ی رفتار ، الزاماً توجیهالزم می شودیا فضیلت  تکلیف با براي مثال، رفتارآن را بر اساسی موجه می کنیم که 

نوع مناسبی از مقام اخالقی اي را داشته باشـند کـه مـا بتوانند پایه اي ارائه نداده ایم، اما براي مخلوقات تا  –

خاصی رفتار کنیم،  بطورتا ما را مستلزم کند تا با آنها آنها داشته باشیم، یا براي فضیلت  تکلیفیدر مقابلشان 

باشند. اجازه بدهید تا این اعتراض را طـور دیگـري داشته سئوالنه رفتار اخالقی م توانائی این مخلوقات باید

توجیهات عاقبت گرایان اعتراف کننـد. وقتـی کـه بـه  جذابیتمطرح کنم. من فکر می کنم که همه باید به 

عاقبت گرایـان معمـوالً مشـروعیت موجـه کردنهـاي  –، حتی متعصابه ترین غیر رسیمحیوانات پست تر می 

که کرم هاي یک مزرعه ي کشت کرم خاکی جمعیت قبول می کنند. اگر حفظ اکثریت عاقبت گرایان را 

در  عاقبـت گرایـان –، اکثـر غیـر را الزم بدانـدکشتن تعداد کمی از آنها است بیش از حد پر جمعیت شده 

عاقبت گرائی نمی شوند، چون کـه آنهـا کـرم هـاي خـاکی را  –زیاد غیر  دچار بیم و هراس انجام این کار

 بت گرائی به ما تحمیلعاق –ي در نظر نمی گیرند که مقام اخالقی مناسبی داشته باشند که تعهدات غیر طور

فلسفی این است که انسـانها اراده  سنت شایع در یک توضیحکنند. چه چیزي انسان ها را متفاوت می کند؟ 

عاقبـت  توجیهاتکنند، و  معین خود آنهاشان را ) اهدافمثالًدارند، که به آنها اجازه می دهد که ( يآزاد ي

  . دف براي آنها مسیر غلطی خواهد پیمود) در تعیین همثالًگرایان (

بـا مشـروح متقـابلی  مباحثـه يمن فکر می کنم که بهترین راه پاسخ دادن به این اعتراض این است که        

مقاله من بـر اخالقیـات کانـت عاقبت گرائی عرضه کنیم، و در این  –یکی از این نظریه هاي غیر  مراجعه به

ا وسیله هاي مجـاز و غیـر ند که منبیان می ک هستندعاقبت گرائی  -که غیرکانت  اخالقیاتتمرکز می کنم. 

همیشه با انسان هـا  بر طبق آن کهاز هم تمییز می دهیم  بر اساس اصلی رابراي رسیدن به اهدافمان مجاز 

 . می توان اعتـراض کـرد کـهمطلقان ابزارهاي بعنو نه هرگزف برخورد کرد و باید بعنوان هد

داشـته باشـند مگـر  افراد نمی توانند مقام اخالقی انسانیاست، بطوري که  آزاد بودن متضمن اراده يانسان 

 متافیزیــک اخالقیــاتمــی کنـد. در  دفــاعایـن نظــر را  باشــند. خـود کانــت، در اشــاراتی آزاد هایـن کــ

(Metaphysics of Morals) را به  افعالشاست که می توان  یک انسان فاعلی"د که کانت می گوی

. بنـابر ایـن هـر نسـبت دادیک شیئ آن است که نمـی تـوان چیـزي را بـه آن "در حالی که  "،نسبت داداو 

. از نظـر کانـت، )1996 ,6:233(12 "خوانـد شـیئي نـدارد را مـی تـوان آزاد .. کـه از خـودش.چیزي

ن است که آنها را براي آن مسئول اخالقی در نظـر بگیـریم، و منسوب کردن چیزي به کسی درست مانند آ
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انسانها را بـه ایـن طریـق کانت است. ولی الزم نیست که  آزاد براي او به معنی اراده ي "يآزاد"در این جا 

اهداف خودشان را خودشـان  که مستقالنه تعریف کند. او می تواند انسانها را بعنوان موجوداتی تعریف کند

نند، ولذا باید فقط به طریقی که بطور منطقی به آن رضایت می دهند با آنهـا رفتـار شـود. شـک می ک معین

 فمان را هسـته يمستقل اهدا تعمینبراي  بدنبال کانت محترم شمردن حقمانمی توانند  آزاد گرایان اراده ي

اهـدافمان،  ودمختارانـه يخفهمیم که در تعیین را ب تأثیريجائی که ما قرار دهند. تا آن اخالقیاتشان مسلک  

کـه دنیـا را برپـا  هستیمتحت تأثیر سلسله اي از مسببات  ولی، هستیم از تأثیرات ناخواسته ي دیگرانمستقل 

کـه یم ممکن است فکـر کنـ .خواهد داشتمطابقت  آزاد ائی اراده يمی کنند، این نظریه کامالً با شک گر

. ، تمایزي فریبنـده اسـتانجام داه ایم آزاد ا را با اراده ايکه آنه به این معنی است کارها انجام مستدل اگر 

 بحث هاي جـدل انگیـز توافـق گرایـان و دیده ام که صغرا و کبراهاين برهانیاما من هرگز براي این نظریه 

شک  آزاد موضوعی سرراست براي اراده ياین امر ي گرایان را شامل نشده باشد، و بنظر می رسد که آزاد

با نوع کنترولی کـه بـراي مسـئولیت را ا نوع کنترولی که درگیر انجام کارهاي دلیل دار است گرایان باشد ت

   .کنند جدااز هم  اخالقی الزم است

بـه عقـب  مبنـائی -رفتـار کانتی فربهی داشته باشیم بدون این که به اسـتحقاق  ما می توانیم اخالقیات        

ه بـا آنهـا سـر و کـار داریـم تـا اساسـی بـراي ادعاهـاي نگاه کنیم. ما فقط محتاج نگاه به کسـانی هسـتیم کـ

انسان بودن می توانـد اساسـی مصداق می کنند.  ه توچیهات عاقبت گرایان را محدوداستحقاقی پیدا کنیم ک

هـم  آزاد متفاوت اسـت، و بـه اراده ي رفتار براي ادعاهاي استحقاقی تهیه کند که بطور کاهش ناپذیري از

فقط به این علت که انسـانند ، وابسته نیست. انسانها فقط دارد وابستگی  مبنائی –تار بطریقی که استحقاقِ  رف

   برخوردي هستند که بطور منطقی راضی به آن هستند.مستحق 

را شـرح دهـم. ادعاهـاي  مبنـائی -رفتـار و اسـتحقاق  مبنـائی -انسـان اجازه دهید تمایز بین اسـتحقاق         

 زیادي می شوند کـه در ارتبـاط بـامثالهاي آن شامل ادعاهاي  –متنوع هستند بسیار  مبنائی –استحقاق رفتار 

را بـا اشـیاء  "نیـروي کارمـان"ستایش و سرزنش، ادعاي الك که ما وقتی مستحق مالکیت مـی شـویم کـه 

ارانـه ت یا مجازات بـر اسـاس رفتـار جنایتکمخلوط کنیم، و ادعاي کیفرگرایان که جنایتکاران مستحق مشق

 13.مبنـائی هسـتند –رفتـار  ي این ادعاها اسـتحقاقکه همه  شودمی  معلوم ولی اگر تعمق کنیم، .ن هستندشا

حق  ،ي گفتارآزاد حقکه ما ادعاي  براي مثال، وقتی 14انسان بودن بر پا شده اند. مبنايبر  عضی از انهابفقط 

ل آن را احتـرام کـه دارو(نـوعی ا مـی کنـیمبـه عنـوان انسـان یا محترم شـمردن ، و قانونی گذراندن مراحل

، این ادعاها بر اساس حقـایقی )Darwall( 15خوانده  )recognition respect("بازشناختیاحترام "

. از آن جـا کـه ي انسان بـودن مـا هسـتندمبنادر باره ي رفتارهاي ما پایه گزاري نشده اند، بلکه بجاي آن بر 
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آن بـه  فهمیـدنته نیستند، احتیـاج نـداریم کـه بـراي بر چگونگی رفتارهاي ما وابس مبنائی –استحقاق انسان 

 –می تواننـد ادعاهـاي اسـتحقاقی انسـان  آزاد مسئولیت اخالقی متوسل شویم. بنابراین انکارگرایان اراده ي

را رد کننـد. حـق مـا بـراي گذرانـدن  مبنائی –باید ادعاهاي استحقاقی رفتار کنند، حتی اگر  دفاعرا  مبنائی

اصلی  را ارائه می دهد. این حق که جزء مبنائی –نمایش روشنی از استحقاق انسان ص بخصومراحل قانونی 

کـه کسـی  وجـود نـدارد کار قابـل تصـوريهیچ ادعا دارد که  ا از گذراندن مراحل قانونی استبرداشت م

بیگنـاه امکان انجامش را داشته باشد، اما مستحق این نباشد که تا وقتی که تقصیرش ثابت نشده بـا او بعنـوان 

حق ها فقـط  –را در نظر بگیرید  (inalienable rights)حقوق محروم ناشدنی مصداق اما  کنند.ننگاه 

نداشته باشند، چـون کـه بنـا بـه  یارتباط مبنائی –وقتی می توانند محروم ناشدنی باشند که با استحقاق رفتار 

 همـه يمن فکر می کنم کـه  دست بدهیم. رفتارهایمان آنها را از نمی توانیم باتعریف حقوقی هستند که ما 

انست که انسانها را باید بعنوان هـدف را می توان بعنوان انشعابی از یک حق اساسی د مبنائی –حقوق انسان 

اقی اي کـه متمایـل هسـتیم کـه بطـور . از آن جا که تعداد زیادي از ادعاهاي استحقدر نظر گرفت نه وسیله

از افکارمـان  را مبنـائی –هستند، اگر ادعاهاي استحقاقی ِ رفتـار  مبنائی – اي قبولشان کنیم رفتارپیش نظریه 

می شویم.  استحقاقی اي از برداشت هاي روزمره ي بازنگري هاي قابل مالحظه مرحله ي خارج کنیم، وارد

 –اما من فکر می کنم که مقدار کافی از حقوقی که باعث فهم پیش نظریه اي اخالقیات مـی شـوند، انسـان 

دسـت  برداشـت هـاآن  همـه ي الزم ندارنـد کـه کـامالً از آزاد که انکارگرایان اراده يبطوري ند ا نائیمب

  بکشند. 

ف چگونگی برخورد با دیگـران بعنـوان هـدمن فکر می کنم که مفیدترین راه کانت براي شرح دادن 

که موجب شود  ،گراناز مجبور کردن، گول زدن، و یا هر گونه سازوار کردن دی باید این گونه است. ما

آنها کاري را انجام دهند که بطور منطقی رضایت به انجامشان نمی دهند، بعنوان ابزارهائی براي رسیدن 

، بعنوان اهداف خودمان، اوقات) با در نظر گرفتن اهداف دیگران به اهدافمان پرهیز کرده، و (اقالً بعضی

در همه ي موارد ما را ملزم نمی کند که  "وان هدفدیگران بعن"سهیم شویم. اصل  آنهااهداف  فعاالنه با

از برخورد با دیگران به مثابه هدف اجتناب کنیم، چون که گاهگاهی منطقی است که رضایت بدهیم تـا 

گیریم که خود او بطور متقابلی بعنوان وسیله براي رسیدن به ببعنوان وسیله در خدمت اهداف کسی قرار 

درسشـان مـی  ، پس دانشجویانی کـه مـنف من تدریش فلسفه باشدکند. اگر هد می همکاري اهدافش

، پس گر هدف آنها هم یادگیري فلسفه باشدبراي رسیدن به هدف من. ا دهم جزء وسیله هائی می شوند

. از آنجا که در این راه اهـداف مـا مکمـل رسیدن آنها به اهدافشان براي می شوممن هم در بین وسائلی 
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و انفعاالت رضایت داده، و با یکدیگر هم بعنوان وسـیله و هـم منطقاً به این فعل ما می توانیم هم هستند، 

  هدف نگاه کنیم. 
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  آزاد رضایت منطقی بدون اراده ي

  

نیسـت، اعتـراض کننـد و  آزاد بعضی ممکن است به ادعاي من که رضایت منطقی متضمن داشـتن اراده ي

رد که کسانی که فعل رضایت دادن یا ندادن را انجام دا ارزش رضایت فقط وقتیاز نظر اخالقی بگویند که 

، به طریقی انجام دهند که آنها را براي رضایت دادن یا امتناع از آن مسئول اخالقـی کنـد. امـا ایـن ندمی ده

که در دنیاي واقعی داده می شـود) را (رضایتی رضایت بالفعل  شتباهی که اگر ما بطور مناسبیاشتباه است، ا

مـی دهیم،  تمایز (رضایت خالف واقع، رضایتی که تحت شرائط متفاوتی داده می شد) رضرضایت بالف از

میم، روشن می شود اخالقی رضایت دادن را بفه ارزش . وقتی که ما بطور مناسبییم از آن اجتناب کنیمتوان

مـر رضـایت منطقی بودن رضایت بیشتر از واقعیت ا در همه ي اوقات) ،نه به هیچ وجه که گاهی اوقات ( اما

کـه در آن اسـت،  فرضـی دارد رضـایت منطقـی ارزش آن چه که مواقع. بعضی خواهد داشت ارزش دادن

مسـئول فقـط ما  از نظر اخالقی را مد نظر قرار نمی دهیم. از آن جا کهرضایت بالفعل  بطور مناسبیما  موارد

فته می شود که بـراي انجامشـان فرض گر براي کارهائی که در نتیجهند، نکه از ما سر می ز هستیمی هائکار

نتیجـه  رضـایت بـالفرضاخالقـی  ارزش می توانیم مسئولیت اخالقی داشته باشیم. لـذا ازرضایت داده ایم، ن

  اساسی نیست. دادن رضایت  اخالقی ِ ارزشِ گیري می شود که مسئولیت اخالقی براي

 نیسـترا به این علـت کـه منطقـی لفعل رضایت بااجازه دهید بیشتر شرح دهم. وقتهائی هستند که ما          

در بطـور منطقـی عامـل به عبارت دیگر، ما به آن چیزي اهمیت می دهیم که اگر  –نادیده می گیریم 

قادر  دالئلی  نه به آن چه که او هنگامی که به، به آن رضایت می داد، باره ي موضوعات فکر می کرد

اي کسـی را دزدیـده و او  را در نظر بگیرید که فرقه یوضع ، رضایت داده است.هبه منطقی کردن امور نبود

و مجبورش می  مثل یک برده براي آن فرقه رفتار کند. ما او را نجات دادهي مغزي داده تا را طوري شستشو

قرار گیرد. بعد از شستشوي مغزي ولی قبـل اطل کننده ي تأثیرات شستشوي مغزي کنیم تا تحت درمانهاي ب

زدائی امتناع می کند. اما  تأثیراما از رضایت دادن براي  ،، او به برده بودن رضایت دادهزدائیتأثیر از درمان 

او به برده شدن به رضایت بالفعل که  بگوئیم فرقه مورد بطور واضحی مناسبت دارد که به اعضاء ایندر این 

می کنـیم کـه  شمجبورد رضایت نده تأثیرزدائیلذا حتی اگر او به  برده کردن او را نمی دهد، و مجوزانها 

قرار گیرد. این کار از این جهـت مناسـب اسـت کـه در ایـن مـورد بطـور واضـحی  مربوطهتحت درمانهاي 



 

 نشر آواي بوف                                                                      249

 

چگونگی کننده ي  معیناو ست که  به درمان منطقی رضایت بالفرض رضایت بالفعل او غیرمنطقی است، و

رضـایت مـی  تـأثیر زدائـیبه درمان  منطقی فکر می کردبطور ي موضوعات  . اگر او در بارهرفتار با اوست

بـه  بعضی مواقع احتـرم گذاشـتن بـه اسـتقالل دیگـراناست که موضوع را روشن می کند.  امرداد، و همین 

 بـه آنکـه  ز رفتـارياین کـه بطـر نه، ی دهندضایت مبه آن رکه بطور منطقی با آنهاست  يرفتار طرزمعنی 

 می دهند. بالفعل رضایت 

بـه مـوارد معتـدلتري در ي فـوق شـده  ي مغـزيشستشـو ارد افراطی مانند بـرده ي وقتی که ما از مو    

 الغاء چه مواقعی که حتماً منازعه ي بیشتري در این باره وجود خواهد داشت ،زندگی روزمره بر می گردیم

 غیر منطقی انگاشتن، تا حد زیادي در اجتماع. مناسب هستند به نفعع رضایت منطقی بالفرضرضایت بالفعل 

در منجر نمی شود. بستگی به چگونگی فهم ما جنبه نظراو  تبعیضیاز رد کردن  فراتربه چیزي دیدگاه کسی 

 اًبعد .راه می افتندباین که براي رضایت دادن به انجام کاري چه چیزي منطقی است جریانات زیادي  باره ي

 ’Rawls)رالـز  ازینمشـاوره هـاي آغـنزدیـک بـه  د کـهرائـه خـواهم داارضـایت منطقـی از  شرحیمن 

original position deliberation)  بـردن هستند. من فکر می کنم که ایـن راه خـوبی بـراي پـیش

ین را مورد بحث قرار نمی دهم، و مطمئناً سـعی هـم نخـواهم من ااست، اما در این جا  موضوع در دست ما

کـه ایـن  ت. مـن فقـط ادعـا مـی کـنماس بردنیا بهترین راه، براي پیش  کرد که بحث کنم که این تنها راه،

راه هـاي دیگـري نیـز ممکن اسـت دارد.  بیشتري پژوهشکه ارزش  اخالقیات کانتی است سنت روشی در

   را دارند. ارزشهمین وجود داشته باشند که 

ی نـدارد. ارزش رضایت بالفعلبه هیچ عنوان ادعا نمی کنم که از نظر اخالقی من باید تأکید کنم که             

 بـالفرضاشتباه است که بر اسـاس ادعاهـائی در بـاره ي رضـایت منطقـی  فراوانی در مواردشن است که رو

چـه رفتـاري انجـام مطمئن نیسـتیم آنها  می شوند که در دياررا باطل کنیم. این ها شامل مورضایت بالفعل 

چیزي منطقـی اسـت  عدم توافق در باره ي این که چه مهم است کهنطقی خواهد بود، یا فکر می کنیم که م

هسـتند. در  رمـانتیکی یک هـايانتخـاب دوسـت و شـر را تحمل کنیم. مثال هاي مهـم شـامل رأي گیـري،

حد بـاالئی اجتماعات کثرت گرا مانند کشورهاي غربی معاصر، اکثر ما موافقت می کنیم که مهم است که 

کـه وقتـی  بگوینـد. کانتی ها باید را تحمل کنیم هستندی منطقی هائچه چیزاین که عدم توافق در باره ي  از

ادعاهـا در بـاره ي  عالوه بر آن منطقی است، و فاعل بالفعلِ رضایت ِباید فرض بگیریم که  داریم،که شک 

را رضایت بالفعل ند تا بتوان رد کردن شومنطقی باید استانداردهاي بسیار باالئی را رعایت  بالفرضرضایت 

 بالفرضو رضایت منطقی رضایت بالفعل که ببینیم که همه ي ماها بین  به هر حال مهم استتوجیه کرد. اما، 

اسـت  فهومیممنطقی  بالفرضِمواردي وجود دارند که رضایت  تمایز برقرار کنیم، و همگی اذعان کنیم که



 

 نشر آواي بوف                                                                      250

 

که بین نقـش رضـایت قطع می کند این نکته رابطه اي را که  ممکن است مقدمتاً بنظر برسددارد.  ارزش که

. همان طور که در باال اشاره رفت، علـت ایـن امـر ایـن مفهوم مسئولیت اخالقی وجود دارد یات، ودر اخالق

نـه و  –مسئولیت اخالقـی داشـته باشـیم  می دهیم بالفعل انجام است که ما فقط می توانیم براي کارهائی که

اخالقـی  ارزش براي چیزهائی که اگر منطقی رفتار مـی کـردیم انجـام مـی دادیـم. از آن جـا کـه در شـرح

اخالقـی  ارزش مسئولیت اخالقی بـرايلذا بازي نمی کند، مسئولیت اخالقی نقشی  بالفرضرضایت منطقی 

احسـاس رضـایت بالفعـل رضایت منطقی اساسی نیست. این نکته به ما دلیلی عرضه نمـی کنـد کـه بـا الغـاء 

رضـایت کیفینتـی  مفهـومه ي در بـار (metaethical)اخالقی  - این نکته اي ورا راحتی بیشتري بکنیم.

کمتر از آن چه که ممکن اسـت رضایت بالفعل است، نه یک ادعاي هنجاري که  بالفرضو رضایت بالفعل 

اخالقی رضایت  ارزش طرفدار اخالقیات کانتی باید آزاد اراده ي منکردارد.  ارزش ما قبالً فکر می کردیم،

  .را تشخیص بدهد بالفعلو رضایت منطقی  بالفرضمنطقی 

کننـد کـه  برهـانممکـن اسـت یعنـی  –حاال ممکن است که معترضین رویه ي دیگري پـیش بگیرنـد       

شاخصـی  ارزش رضـایت بـالفرضاخالقـی  ارزش متافیزیک هاي مسئولیت اخالقی هنوز هـم بـراي شـرح

می توانسـتند اخالقی داشته باشد که عاملین  ارزش فقط وقتی می تواند رضایت بالفرضدارند، چون که 

اسـت کـه در مواردي که چنین نکرده اند، رضایت منطقی بدهند، و ایـن متضـمن ایـن امـر طور منطقی ب

تـذکر آنها بود. معترضین می تواننـد  اختیار می توانستند رضایت منطقی بدهند دردنیاي ممکنی که در آن 

داشـتن نیـاز وابسـته اسـت، کـه پـیش  آزاد اراده ي هـاي در دسـترس بـه مفهـومگزینه  متافیزیک که دهند

اخالقـی  ارزش است. آنها ممکن است ادعا کنند که این نشـان دهنـده ي ایـن اسـت کـه مسئولیت اخالقی

 بستگی دارد، حتی اگر مستقیماً به مسئولیت اخالقی بسـتگی نداشـته باشـد. آزاد به اراده ي رضایت بالفرض

به مسـئولیت اخالقـی معطوف  بستگی وابه همان اندازه ي  آزاد ياراده  این موضوع براي انکار کننده هاي

 مشکل زا خواهد بود. 

اشکال چنین روش اعتراضی این است که اگـر مـا بـه چگـونگی فرمـول بنـدي و اجـراي معمـولی             

دستیابی نیستند. به این معنی که، یـک ادعـا در مـورد می شود که دال بر  معلومنگاه کنیم، رضایت بالفرض 

بطور منطقی در باره ي امور فکر می کرد رضایت  اگر یمی کند که یک عامل بیان معموالً رضایت بالفرض

اظی که او می توانست در باره ي این امور منطقی فکر کند. و ایـن لفّـداللت بر این ندارد ، اما این می داد

 است کهآشکارکه شستشوي مغزي شده بود.  برگردیم نیست. اجازه دهید به مورد برده ي فرقه اي اي ساده

دارد که اگر او در باره ي این امور بطور منطقی فکر مـی کـرد، مـی توانسـت از دادن  ارزش از نظر اخالقی

رضایت دهد، اما بـه همـان انـدازه روشـن اسـت کـه در  تأثیر زدائیرضایت به برده شدن امتناع کرده، و به 
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ی در بـاره ي ایـن بطور منطقـ قادر نبود ،اوضاعش طوري بود کهحالی که شستشوي مغزي شده بود، 

 رزشمنطقـی او ا رضـایت بـالفرضشستشـوي مغـزي شـده اش،  وضـعامور فکر کند. به عبارت دیگـر، در 

دنیاي ممکنی که در آن او در باره ي امور بطور منطقـی فکـر مـی  در آن وضع حتی اگر که ،خواهد داشت

 پیش نیازهاي آزاد نه اراده ي کند در دسترسش نبود. این نشان دهنده ي این است که نه مسئولیت اخالقی و

  ستند. نی رضایت بالفرضاخالقی  ارزش

بـراي ارزش داشـتن رضـایت یعنی ممکن است ادعا کنند کـه  –معترضین ممکن است پافشاري کنند       

حتی اگر  ،حیاتی هستند آزاد منطقی، در مواقعی که رضایت بالفعل مورد دارد، مسئولیت اخالقی و اراده ي

 هـر وقـتکـه امر اما با در نظر گرفتن این نداشته باشند.  یارزش ،داردمورد  ضایت بالفرضرکه  مواقعیدر 

می پردازیم، این مفاهیم نقشی ندارند، بنظر نمی رسد که اصرار زیـادي  رضایت بالفرض ارزش که به شرح

که  استفی داشته باشد. بنظر می رسد که کامالً کاوجود  رضایت بالفرض شرحبراي نقش دادن به آنها در 

در مواردي است که در  استقالل شخصمحترم شمردن  بهترین راهرضایت بالفعل محترم شمردن  که بگوئیم

 به هر حال، ما می توانیم،. وجود ندارند رضایت بالفرض زمینه هاي خیلی خوبی براي ارجحیت دادن به آنها

رد کـه گویـاي دا ارزشز این جهـت ارضایت بالفعل که محترم بشماریم  این فرضرا بدون رضایت بالفعل 

به طریقی که فرض بگیریم که به چنین رفتاري با آنها رضایت داده بعالوه، رفتار با مردم  است. آزاد اراده ي

تهدیـد و اجبـار مـی ، اغلـب درگیـر به چه نوع رفتاري با آنها رضایت می دهند، بجاي این که آنها واقعاً اند

بـاور دیگـري  بـراي یبسیاري خـوب دالئل گر این که مام ،استآنها  اللاستقتهاجم به مفروض به شود، که 

  داشته باشیم. 

الزامـی  تهدیـد و اجبـاردر آن است که  عرصه ايفرض بر این است که همه موافقند که اجراي قانون        

 دستگاه قضائی اي بـا حـداقل تهـاجم را تـرجیح صحبت کنیم، طرفداران کانت . اگر بطور جامعیمی شوند

می دهند که با حفظ حقوق بشر مطابقت داشته باشد. اما با در نظر گرفتن طبیعت انسان هـا، هـر نـوع قـانونی 

. بـر داردتهدیـد و اجبـار  داللـت ضـمنی بـرهمین امر خود داریم باید به اجرا گذاشته شود، و  در اختیارکه 

را مـد رضـایت بالفعـل دارد کـه  ماجراي قانون الزگاهی ی که من در این جا ارائه می دهم، گاهاساس دید

همـان تا بـا آنهـا  داده انددر عوض با مردم طوري برخورد کند که گوئی بطور منطقی رضایت  نظر نگیرد و

مجبوریم که  ،شود. نکته این است که حتی وقتی که ما خالفکاران را تحریم یا مجازات می کنیم طور رفتار

که با آنها به این طریق رفتار شود. در ایـن  داده اندطقی رضایت با آنها طوري رفتار کنیم که گوئی بطور من

د، یـا یـک جنایتکـار کرتأمین  شاز درآمدمالیاتی را که کسی تقلب کرده د بود که ، مشروع خواهگاهدید
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ایـن در بـاره ي بطـور منطقـی این قانون شـکننان  اگر که شته باشدکه مورد دا د، مادامیرا زندانی کر خشن

  به چنین برخوردهائی رضایت می دادند.  ده بودند،امور فکر کر

با کمک نظریه ي قرارداد اجتماعی، که می توان آن را بعنوان الگوئی بـراي رضـایت منطقـی مـورد         

با یک شرح بیشتري دهیم. اگر منطقی باشد که انتخاب کنیم که چنین روشی را می توانیم استفاده قرار داد، 

در نظـر  نهـاديبعنوان  ببندیم، پس می توانیم ساختار آن سازمان را اجتماعی نیپیما یساختار سازمانی خاص

رضـایت منطقـی را بـر اسـاس  بایـد کانتی آزاد اراده ي منکرانبگیریم که می توانیم به آن رضایت بدهیم. 

عی رالز می رسد که قرارداد اجتما . بنظرمبنائی –ولی نه بر اساس استحقاق رفتار  –کنند  انسانیت الگوبندي

ادعاهـاي  "خـارج کـردن"آن اثـر  جایگـاه آغـازینمشـاوره ي بسیار مناسب باشد، چون که  براي این کار

دیدگاه ایده آل شـده اي اسـت کـه در آن اعضـاء  جایگاه آغازین. را داراست "مبنائی –رفتار "استحقاقی 

ظریه با آن چه . این نکنندسی اي را که بر اجتماعشان حاکم خواهد شد، انتخاب می اصول اسا یک اجتماع

کـه بـین مردمـی کـه یـک  ، نقـابیخواند شکل می گیرد(veil of ignorance) "نقاب جهل"که رالز 

جایگـاه در  مشـاوران حائـل مـی شـود.آنهـا  ویژگی هـاي مخـتص خـود همه يی کنند، و اجتماع را برپا م

ن که بدانند که این اصـول در داخـل بدون ایباید اصولی را براي حکومت بر اجتماع انتخاب کنند،  آغازین

بـا اجـراي ایـن اصـول  کسی نمی تواند بداند کـههیچ ، جایگاه آغازیندر . اجتماع به کجاها خواهند کشید

علیرغم دین، تبار، زن و مردي، و یا طرح هاي رفتاري اي کـه از او سـر مـی زننـد، مـثالً، ایـن کـه شـخص 

رالز ادعا می کند که جهلی این  ها قرار خواهد گرفت.یا بدترین در میان بهترین ها  او پرکاري است یا تنبل،

انتخاب شده اند عادالنه خواهنـد بـود، چـون کـه  جایگاه آغازینچنینی اطمینان می دهد که اصولی که در 

. بعـالوه، بعضـی افـراد باشـندویژگی هاي فرد خاصـی به نفع هیچ کس نمی داند اصولی را انتخاب کند که 

بـیش از همـه اضـطراب خواهنـد  نامطمئن از خطرات بیزاري دارند، مشـاورانو در شرائط خودخواه هستند 

داشت که ممکن است در بین اعضائی از اجتماع قرار گیرند که وضعشان بسیار بد می شود، لـذا اصـولی را 

 بـه بهتـرین وضـع ممکـن ا که در وضع بسیار بدي قرار خواهند گرفتانتخاب می کنند که اوضاع افرادي ر

  . تغییر دهد

کانتی می  آزاد وقتی که به حقوق بشر و عدالت توزیعی پرداخته می شود، انکارکنندگان اراده ي            

مشـاوران را اتخاذ کنند. رالز فکر می کند که آغازین  مشاوران جایگاهنظرات رالز در باره ي  همه يتوانند 

 مسـلک  "هـم چنـین بـه چیـزي کـه آن را و  ي هـاي اساسـیآزاد بر تساوي حقـوق و آغازین هاي جایگاه

اخیـر عـدم تسـاوي  مسـلک   نامید، پافشاري می کنند. بـر اسـاس (difference principle) "تقاوت

داللت وضع پائین ترین طبقه ي اجتماع را بهبود بخشد. این امر  و فقط وقتی عادالنه است که اقتصادي فقط
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پویـائی هـاي آنهـا بـه شـرطی کـه  عادالنه است عالتهایشانفاز  افراد کوشا که غنی شدنضمنی بر این دارد 

 ،مزایا بـراي پرکـاريدادن استاندارد زندگی پائین ترین طبقه ي اجتماع را با  مثالًکنند که  برپا اي اقتصادي

وقتی که نقـاب جهـل  *.اي را ممکن سازند که موجب توزیع دوباره ي ثروت شودي رده و مالیات بندباال ب

اعتنـا  دادن تابـه مالیـبالفعـل رضـایت  بـرايثروتمنـد شخصی  به خودداري می توانیمانصافاً ، را کنار بزنیم

بطور منطقی به مالیات گرفتن از ثروتمنـدان  اوکه  دنشان می ده جایگاه آغازیني مشاوره ، چون که نکنیم

  .داده بودرضایت 

  

-------------  

      از موارد اصلی عدالت توزیعی است.  *مترجم: توزیع دوباره ي ثروت از طریق مالیات یکی  

  

اجـازه مـی کیفري امتناع می ورزید. او بـه مـا  عدالتدر  جایگاه آغازیني اجراي مشاوره  ز درخود رال     

دلیل این  .رده ایمانتخاب ک جایگاه آغازینمی توانیم قوانینی را دنبال کنیم که در  دهد که فرض بگیریم که

در این نکته می توانند  آزاد اما منکران اراده ي 16، مورد مناقشه است.هتخاذ کردکه چرا رالز چنین موضعی ا

بـا اجتنـاب از در عـدالت کیفـري  جایگاه آغـازیندا کنند، چون که اجراي مشاوره ي راهشان را از رالز ج

می سـازد. تالفی جویانه ي مجازاتها را ممکن  –کردن غیر  استفاده از جنایتکاران بعنوان ابزار محض، موجه

تظاهر بـه  که قانونمند هستیم یا قانون شکني این باره  مر به این معناست که در جایگاه اولیه ما باید دراین ا

در براي کیفر دادن مشکلتر از عدالت توزیعی است، چون که  جایگاه آغازینمشاوره ي  اجرايکنیم.  جهل

بـه ایـن معنـی کـه،  وجـود نـدارد.ی خاصـ انه يیگ وخیمترین جایگاهدر این جا ، مقایسه با عدالت توزیعی

 مـی "رقابـت"بـا هـم  جایگـاه بدتریناحراز براي  می شوندقربانیان بالقوه ي جنایات و کسانی که مجازات 

کـه اگـر مـا فـرض  چـون رقابتی دیگر هم می شـوند،دو طرف قضیه درگیر  صداقدر همین مکنند، بعالوه 

وضـع کیفـري بـه هـدف بهبـود  سیسـتم ت می شود، پس تعدیلاز جنایا بگیریم که مجازات موجب احتراز

اگر هـدف مشـاوره بالعکس. وخیم تر می کند، و قضیه دیگر براي طرف جایگاه را  براي یک طرف قضیه،

جایگـاه آغـازین  مشاورانهاي جایگاه آغازین این است که عدالت رعایت شود، پس من فکر می کنم که 

برابري دارند که خودشان را در بین مجازات شـونده هـا، و یـا در بـین باید فرض بگیرند که آنها هم شانس 

انتخـاب . تحت این شرائط، منطقی است که کیفري محافظت می شوند که توسط دستگاه هايبیابند آنهائی 

زمـان (زندانهائی بمراتب کم آسیب زا تـر از زنـدانهاي  تر جنایتکاران را در زندانهائی خوش خیمکنیم که 
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، اعـدامکنیم. اما منطقی نیست که سازمانهائی کیفري را انتخاب کنیم که شامل محکومیـت بـه ) حبس حال

هاي اجتماعی طبیعی داشـته، و تمـایلی  وابستگی که  ان با اعمال شاقه می شوند. براي افراديشکنجه، و زند

در شرائط که حتی  بودن از دخالت هاي بیجا براي رسیدن به اهدافشان دارند، بدیهی است آزاد طبیعی براي

ایـن  اگـر ریسـکامـا ی اسـت. اثر بخش ينتیجه بازدارنده در  خوش خیم، زندانی کردن مشقت بار است، و

سیب دیدن بطور قابل مالحظه اي کمتر می کند، اجراي کشته شدن یا آرا براي دیگران شانس  دادن مشقت

  آن منطقی است. 

یتکاران به عنوان وسیله پشتیبانی می کند، چون که منطـق از جناي استفاده  ازموجه کردن مجازات             

در  ، از آنجـا کـهبعـالوهقبول یک مؤسسه براي زندانی کردن این است که قربانیان بالقوه را محافظت کند. 

چنین می توانیم جنایتکار شویم، ما هم شود،  نقاب جهالت کنار زده که وقتی برداشتجایگاه آغازین با این 

ازات منطقی را براي مجـبالفرض الزامات رضایت  لذا، همه ي ما، انتخاب کرده ایممجازات  روشی را براي

را جنایتکـاران  منطقـی بـدون ایـن کـهبـالفرض در نظر گرفتن رضـایت  رنتیجه، باشدن رعایت کرده ایم. د

ب جهالـت را بعبارت دیگر، به محض این که نقا کنیم. شانمجازاتمی توانیم وسیله در نظر بگیریم،  منحصراً

نادیـده بگیـریم،  بطـور عادالنـه اي مهـاجم را دادن جنایتکـاررضایت بالفعل کنار بزنیم، می توانیم امتناع از 

  چون که مشاوره ي جایگاه آغازین نشان می دهد که او بطور منطقی به مجازات رضایت می داد. 

  

   . نتیجه گیري: اصالح کردن نظریه ي خود کانت4    

  

تن، من دوست دارم نتایج این استفسار را براي اصالح نظریـه ي کانـت مـورد اسـتفاده قـرار براي نتیجه گرف

کـه  مـی گفـتکانت یک کیفرگـرا بـود. یعنـی کـه، او دهم. همان طور که من در اوائل ذکر کردم، خود 

بـر ایـن خود را براي مجازات اعدام  دلیلد. کانت شموجه با مبنائی –مجازات باید در الفاظ استحقاق رفتار 

  کانت چنین است:  دلیلادعا قرار می دهد که قاتالن مستحق مرگ هستند. سیر 

  

خوبی دیگري براي خود جنایتکـار یـا هیچ هرگز نمی تواند بعنوان وسیله براي پیشبرد  ...مجازات  

کـه او دسـت بـه  بـه ایـن دلیـلبر او اجرا شود فقط باید ه شهمیاجتماع متمدن بکار گرفته شود. 

ه است. چون که یک انسان را نمی توان بعنوان وسیله براي هدف دیگري مورد استفاده جنایت زد

 6:331 ,1996)( ...قرار داد
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انتقاد کردم قبول می کنـد. او از آن را که من قبالً  "دو جهته"تصویر  در این قطعه، بنظر می رسد که کانت

بر اساس رفتارشان هستند، پـس تنهـا  ازاتجنایتکاران مستحق مجقبول نکنیم که فرض می گیرد که اگر ما 

راه دیگري که می توان مجازات را موجه کرد اسـتیناف بـه عواقـب مثبـت مجـازات عاقبـت گرایـان بـراي 

 مبنـائیموجـه کـردن انسـان کـه آن  –دیگـري وجـود دارد گزینـه  آوردم کـه، دلیـلاجتماع است. اما من 

و  – داده انـدران بطـور منطقـی بـه مجـازات رضـایت که جنایتکا شرح می دهدکه ادعائی را  ستمجازاتها

کمک می کند تا منابعی براي نشان دادن چنین چیزي در دسـترس مـا قـرار گیرنـد. در نظریه ي خود کانت 

در قـرارداد اجتمـاعی،  ،کانت انکـار مـی کنـد کـه (6:335 ,1996)ی نزدیک به قطعه ي فوق پاراگراف

اگـر مـا در  حداقلو  "سی را به قتل برساند جانش را بگیرند،رضایت داده که در مواردي که او ک"شخص 

را پیش بگیریم، مطمئناً او در ایـن جـا درسـت مـی گویـد. مشـاوره ي جایگـاه روش رالز قرارداد اجتماعی 

آغازین در باره ي مجازات می تواند زندان کردن هاي خوش خیم را موجه کند، اما نمی تواند این کـار را 

آسیب زا توجیه کند. ممکن است کـه تنهـا راه موجـه کـردن اعـدام اسـتفاده از  شدیداً يکیفرها در باره ي

باشد. اما اخالق گرایان معاصر باید این را بعنوان نکته اي بر علیه اعدام در نظر بگیرند،  مبنائیادعاهاي رفتار 

 –رفتار  یادعاهاي استحقاق که شامل در نظر بگیرند به نفع موجه کردن هائیآن را بعنوان نکته اي  این که تا

 است. در این جا ممکن است استدالالت خود کانت ناشی از تعهد عمیق او به اعـدام بـوده باشـد کـه مبنائی

. امـا ایـن ، مخالفـت نکنـدمی شود که او نتواند با هر توجیهی از مجازاتی که اعدام را تکفل نمی کند باعث

  کنیم. ا حفظ آن ربخشی از نظریه ي کانت نیست که ما باید 

بنظر بسیار روشن می رسد که اگر کانت دست از تالفی جوئی برداشته، و بجاي آن موجه کردنـی غیـر     

همانطور که مـن در ابتـدا گفـتم،  17تالفی جویانه اتخاذ کند، کل نظریه ي اخالقیش تقویت خواهد شد.  –

احتمـال  قـادر بـه دانسـتن آن نیسـتیم.ا داشته باشـیم، امـ آزاد که ممکن است که ما اراده ي می گویدکانت 

به سادگی براي موجه کردن تالفی جوئی کافی نیست، حـداقل نـه بـراي تالفـی  آزاد اراده يوجود محض 

در دادگاه هاي جنائی قبول می کنیم که یا اعدام می شود. ما  جوئی از نوعی که شامل زندان با اعمال شاقه،

مدارك اثبات بسیار باالئی بـراي توجیـه مجـازات باید  می کنیم را وضع "شک منطقی"که استاندارد  وقتی

خود کانـت وقتـی  18اطالق کنیم. نیز  و ما باید همین استانداردها را در ارزیابی توجیه مجازاتها ،داشته باشیم

می آورد که کشیشان دادگاه هاي تفتیش عقایـد نمـی توانسـتند بداننـد کـه خـدا مـی خواهـد کـه  دلیلکه 

وقـوف کمتر از  مبنی بر مدرکی که يتفتیش عقاید بمیرند، و این که هیچ استاندارد ادگاه هايمحکومین د

کنـد، بـه یـک اسـتاندارد  اجـرانمی تواند هیچ کس را موجه کند که چنین مجازات سنگینی را باشد  کامل
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مـن . (Religion within the Limits of Reason Alone, 6:185) .موازي اذعان می کند

همـان در توجیـه کیفرهـاي سـنگین تالفـی جویانـه  خواهیم کهکنم که منصفانه است که از کانت ب فکر می

  بکار می گرفت. آزاد اراده ي اهايادع در توجیه کهاجرا کند  را یئاستانداردهاي باال
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  یادداشت ها

امـا بـه  داریم، آزاد داشته باشیم که اراده ي "ينظر یمعرفت"که ما نمی توانیم کانت ادعا دارد  .1

داشـته باشـیم. چگـونگی تعبیـر چنـین  آزاد از دارا بـودن اراده ي "عملی معرفتی"هر حال می توانیم 

عملی موضوع مناقشه اي دراز مدت است. بنظر می رسد که این امر مربوط بـه  معرفتادعائی در باره ي 

خودمـان را نـیم، مـی کتعمـق ایده اي باشد که الزم است که وقتی در باره ي چگونگی رفتـار کـردن 

ضرورتهائی کـه از  شرحهم داریم. اما بدون  دیگريانجام رفتار  الً قدرتاحتمطوري در نظر بگیریم که ا

اگـر فقـط یـک اخالقی داراست.  معناي ضمنیچه معرفت عملی نیست که  معلوم، کانت در ذهن داشته

اهـد املی است، پـس مشـکل خوتک –تحولی  پیشامد یک ) ناشی ازبراي مثالالزام روانشناسی است، که (

بطور واضـحی  معناي ضمنی اخالقی داشته باشد. بود که در نظر بگیریم که چگونه چنین چیزي می تواند

ه منظـورش نـوعی بنظر می رسد کـ عالوه بر این، اما یزي قویتر از الزام روانشناسی استمنظور کانت چ

نباشـیم. بنظـر  آزاد واقعاً ممکن استاین حرفها، بعد از همه ي  که مطابقت داردبا اذعانی الزام باشد که 

کمک مختصري چنین الزام عملی ، شمردن یکدیگر را توجیه کنیم اخالقی مسئولاگر سعی کنیم که من 

که احتمال  خواهد بود. بنا بر این من فکر می کنم که روش کانت باید در نهایت بر این اندیشه تکیه کند

 آداب و رسومماناست که هر وقت در باره ي  کافی اي توجیه فرضیداریم بر آزاد اراده ي محضی که

 .داریم آزاد اراده ي استدالل می کنیم، بگوئیم که

نوشـته هـاي در این زمان نظریات با نفوذي که ارتباطات قابل توجهی با نظر کانت دارند شامل  .2

کـه احتمـال دارد  گوید میکه ند. من برداشتهاي پربوم را این جور تعبیر می کنم پربوم و اسمیالنسکی ا

چیـزي داشته باشیم، اما ممکن نیست که بتوانیم مدرکی ارائه دهیم که داراي چنین  آزاد که ما اراده ي

رفتـار کنـیم  مردمنمی کند که طوري با  مانموجه داریم آزاد که اراده ي هم احتمال محضیهستیم، و 

هستیم،  آزاد ما می توانیم بدانیم که فاقد اراده يمی گوید که  . اسمیالنسکیهستند آزاد در هر متنیکه 

 علیرغم آن موجـه هسـتیم کـه در آنقدر در اخالقیات و استدالالت عملی مهم است که آزاد اما اراده ي

به این نوشـته هـا مراجعـه  مثالًبرخورد کنیم.  آزاد هاي مختلف با انسانها بعنوان دارنده ي اراده يزمینه 

 .Pereboom 2001, Smilanski 2000کنید، 

 شرح بیشتري داده ام. Vilhaucer 2009bو  2012 من این موضوع را در .3

 ,Pereboom 2001بـه  آزاد براي برخی نکته هاي مفید در بـاره ي کانـت و انکـار اراده ي .4

 مراجعه کنید. 151

مـورد بحـث  Vilhauer 2004aو 2010aرا در  آزاد من نظریه ي کانت در باره ي اراده ي .5

 اده ام.قرار د
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 هستند. "Freedom and Resentment” 1977از کتاب  نفرانس هاي استراسور همه ي .6

 Free Will Skepticism and Personhood“را با شرح بیشـتر در کتـاب  دلیلمن این  .7

as a Desert Base” 2009a .آورده ام 

تمییـز  نونقـا –رفتـار و سـودمند گرائـی  مفصل تر سودمندگرائی باید بین سودمندگرائی شرح .8

 دهند، اما استراسن چنین تمایزي را ذکر نمی کند.

 اقتباس شده اند. Vilhauer 2009aو 2010bز این بخش و بخش بعدي ازقسمتی ا .9

 و 2008را در  آزاد اراده ي منکــرانمــن اخالقیــات فضــیلتی و روش هــاي پیوســتگی بــراي  .10

Vilhauer 2004b .مورد بحث قرار داده ام 

هـم چنـین مـی توانیـد بـه بیشـتر شـرح داده ام.  Vilhauer 2012من این موضـوع را در  .11

Pereboom 2001, 137 .مراجعه کنید 

 هستند. Akademieنقل قول هاي کانت از صفحه گذاري هاي  همه ي .12

 Rachelsهسـتند شـامل  مبنائی –اسحقاقات رفتار  همه يفیلسوفانی که اظهار می دارند که  .13

شوند. اسمیالنسکی موضع مربوطه اي را می گیـرد، یعنـی  می Sadurski 1985, 131و  157 ,1978

که، دست برداشتن از باوري که انسانها براي رفتارهایشان مسئولیت اخالقی دارند متضمن دست برداشتن 

 (Smilansky 1996, 157-63)باورهاي مهم اخالقی در باره ي استحقاق است  همه ياز 

 آزاد شک گرائـی اراده يزمینه  دهد، اما نه در فرد فلدمن همین نکته را مورد بحث قرار می .14

(Fred Feldman 1995a). 

15. Darwell 1977, 38 

 , Saul Smilansky (2006)به این مراجع نظـري بیاندازیـد:براي بحث در این موضوع  .16

Eugene Mills (2004), Jeffrey Moririty, Samuel Scheffler (2000) 

  مراجعه کنید. Wood 2010 براي بحث در این موضوعات به .17

ــوم .18 ــراي پرب ــتاندارد  اج ــی"اس ــک منطق ــان اراده يدر را  "ش ــی  آزاد گفتم ــنهاد م پیش

  شرح داده ام.  Vilhhauer 2009 bدر من این موضوع را هم  .Pereboom (2001. 161)کند
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  فصل نهم

  

  آزاد زندگی کردن بدون اراده ي

  

  

  

  سوزان بلکمور                                  
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  خودم می نویسم؟ آزاد ن این فصل را با اراده يآیا م

ي . ایـن دو گفتـه هسـتم آزاد اراده يداراي کـه  اعتقاد دارم، و نه حس می کـنم آزاد نه. من نه به اراده ي

 و در ارتباط با بحثهـاي گونـاگونی در بـاره ي اراده ي د. اولی فقط یک ادعاي ذکاوتی استهستن یمتفاوت

زیـادي در  افـراد، من در کنـار آزاد ته در جریان بوده است. در انکار اراده ياست که طی قرون گذش آزاد

یک سمت این منازعه ایستاده ام. دومین گفته یک ادعاي شخصی در باره ي چگونگی زندگی کـردن مـن 

بارها مردم به من گفته اند کـه طریقـی کـه  است، و من در این جا در اقلیت کوچکی جاي گرفته ام. حقیقتاً

د گـر همـه ي مـردم چنـین زنـدگی کننـاولی  مکن است، یا این که ممکن است،ندگی می کنم غیر ممن ز

که من عمیقاً تـوهم  در غیر صورتیاما د. وو جهنم بزرگی برپا می ش ریختهفرو  اخالقیات و حکومت قانون

  آنها اشتباه می کنند. )، باشم زده باشم (که ممکن است

نخواهم گفت. ایـن کتـاب حـاوي مباحثـات  آزاد ذکاوتیم از اراده ي من چیز زیادي در باره ي نظر        

که من اراده اي ي آزاد . بطور خالصه،کنم ز آن چیزي هست که من می توانم بازگوبسیار عالیتر و معتدلتر ا

، آزاد اراده ي سـببی –نـوع ضـد  - ،انکار می کنم همان نوعی است که اکثر مردم عادي به آن باور دارنـد

ده اي که افکار یا تصمیمات آگاهانه علت غائی رفتارها بوده و ایـن کـه ایـن افکـار و تصـمیمات از یعنی ای

  پیشین خودشان مستقل هستند.  مسببان

از  انی هـایمدر سـخنرمن اغلـب فرض این که مردم به چه چیزهائی باور دارند خطرناك است، اما           

معموالً آنها دست می زنند، یا می ایستند،  ،انجام دهند کار ساده اي مردم می خواهم که با انتخاب خودشان

یا بینیشان را می خارند، یا سرشان را لمس می کنند. وقتی از آنها می پرسم چرا این کار را کردید، بعضی به 

ان، و یا حرارت اطاق) اشاره مـی کننـد، مغزي، رفتار خودش رویدادهايد علل فیزیولوژیکی یا فیزیکی (مانن

یـا  "ذهـن مـن"تصمیم گرفتم که این کـار را بکـنم، یـا  "من"د زیادي به سادگی ادعا می کنند که اما تعدا

  بیافتد. اتفاقباعث شد که این  "افکار من"
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مـی  قبـولاست، و تحقیقات زیـادي  آزاد این همان بصیرت شایعی است که زیربناي باور به اراده ي        

هاي تحقیقاتی ریشه در کارهاي مبتکرانه ي روش. یکی از هاست و هم گمراه کنند بصیرتی غلط کنند که هم

ن تکرار شده و از آدر زمان بندي رفتارهاي قصدي دارد. این تحقیقات به فراوانی  (Libet, 1985)لیبت 

مربـوط بـه قصـد داشـتن  علوم اعصاب ِ  تحقیقات دیگر روشزمان بطور عمیقی مورد بحث قرار گرفته اند. 

و آشکار کرده اند که نواحی متعددي در قشر جلـو پیشـانی، ناحیـه ي  ،وسعه بودهاست که به سرعت روبه ت

متمم حرکتی و لوب آهیانه اي وجود دارند که تصمیم گیري را مدیریت کرده و انگیزه ها را کنتـرول مـی 

  .Haggard 2008) کنند (براي مثال

مردم بـه ایـن بـاور مـی که درگیر می شوند می کند که وقتی  پژوهشرا ئی مکانیسم ها روشسومین  

 Wegner)ت کـه توسـط وگنـر اقـتحقیرسند که آنها بودند که موجب اعمالشان شدند یـا نشـدند. ایـن 

، یـا نـزده، اثبـات عاملیـت از مـن سـرزدهکاري نشان می دهند که احساسی که  ،پایه گزاري شده (2002

  متغیرات است.بر اساس توالی، زمان بندي و سایر  متعاقبینیست بلکه نسبت دادنی 

 را "متعلق به من"رهاي انه رفتاآزاد می توانم "من"ي که  نیرومنددانش ها، احساس  نعلیرغم همه ای        

  پابرجا مانده است. باعث شوم

در این جمله ي آخري مشکل نوشتن در باره ي خود (نفس) نهفته است. اگر بنظر مـی رسـد کـه ایـن       

این است که همین کار دلیلش ارجاع می کند،  "متعلق به من"و  "من"جمله به دو چیز متفاوت در کلمات 

 آزاد ياپابرجـا بـا آگـاهی و اراده  را می کند. اولی من افسانه اي اندرونی است که بنظر مـی رسـد نهـادي

ی را به اجرا گذاشته و بـراي ایـن رفتارهـا ئوجود انسان است؛ مغزي و بدنی که رفتارها همه ياست: دومی 

اندرونی  به این ایده منجر می شود که من ِ آزاد یا نمی شود. احساس داشتن اراده ي می شودته مسئول شناخ

  انه باعث شود که بدن عمل کند. آزاد می تواند

 Blackmore) نوشـته ام "خـود"وجود انسان) در جـاي دیگـري در بـاره ي وهـم  همه يمن (         

ود ندارد بلکه چیزي است که آنطور که بنظر چیزي نیست که وج "وهم"مقصود من از . (2010 ,1999

 "نفـس"می آید نیست، و خود اندرونیمان چنین چیزي است. اکثر مردم با اطمینان ادعا می کنند که داراي 

داراي  لبنطـر یـک عامـکـه ؛ اسـت نیرومنـدنهـادي مسـتدام و  نفـسهستند و این  "نفسی"و یا یک هستند 

ــدگی کــرده،  مــی رســد کــه در انــدرون بدنشــاناي آگــاهی  ــان ذهنــی "زن کــرده ادراك شــان را  "جری

(Blackmore 2002)  و اوست که تصمیم می گیرد که چه باید بکنند. اکثر مردم می گویند که بدون
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نیست که دست از این وهم هم چنین خود اندرونی زندگیشان معنی و مفهومی نخواهد داشت. جاي تعجب 

  برنمی دارند. 

در باره ي مغز می دانیم، بنظـر مـی رسـد ، مقدماتیحتی در سطحی بسیار که ما آن چه  ،با این وجود        

است که در  کالنیچنین نهادي تناقض داشته باشد. مغز انسان یک سامانه ي متوازي کار  هستی داشتنکه با 

سطوحی مختلف، به میزانهاي مختلف، و در جریانهاي متعدد متوازي بطور همزمان گرفته  آن تصمیمات در

 ادراکاتمـانکه موضوع  ی شود. حتی با وجود این که بنظر می رسد که ما یک نهاد ذهنی مستمري هستیمم

هیچ جاي مرکزي اي نیست که این  ،است و دستورالعمل ها از بعضی قرارگاه هاي مرکزي صادر می شوند

این  همه يند در در اختیارش نیست که توسط آن بتواهم بتواند در آن زندگی کند و هیچ وسیله اي  "من"

انسـانها ماشـین هـاي  بـه عبـارت دیگـر، مـا. (Dennett 1991) پردازش هاي در جریـان دخالـت کنـد

، بخصـوص وهـم یـک خـود پابرجـاي تـوهم شـدیددي یم که مسـتعد تعـداهستسازي  –ذکاوتمند تصمیم 

 Blackmoew 2010; Hood 2012; Metzinger)ي اراد دارد آزاد که آگاهی وایم اندرونی 

  ، در این مصداق، یک وهم است.آزاد می آورم که اراده ي دلیل. من (2009

اراده یـا  سـببی –ضد  آزاد با رد اراده ي و معروف توافق گرایان اغلب چندین برهان فراوان موافقان        

ایـن ي را از آزاد سعی می کنند خرده ریزه هـاي قوابنظر می رسد که با تمام  اما. موافق هستند سحرآمیزي 

نجات دهند که هر اتفاقی که در این جهان می افتد یا توسط چیزي که قبل از آن بوده باعث  محضحقیقت 

آنچه که اکثـر  قبول براي مجالییک پیشامد تصادفی بوده است. هیچکدام از این پیشنهادها  در واقعشده یا 

ب می کنند. من منکـر ایـن نیسـتم. و ، باقی نمی گذارند. البته که انسانها انتخامی خوانند آزاد مردم اراده ي

 منکر ایـن هـم نیسـتم اختیارمان محدودیت داریم، و می کنم که ما کم و بیشی در گزینه هاي درهم نانکار 

هـاي تواننداریم. اما نباید  مسئولیت بعضی دیگر برايکه ما براي بعضی از گزینش هایمان مسئولیت داریم و 

  ي اراده اشتباه بگیریم. ادآز تصمیم گیري یک مخلوق زنده را با

ي تحـول آزاد"بنظر من می رسد که این امر ابهامات زیادي ایجاد کرده است. براي مثـال، کتـاب           

 توصـیف جالـب تـوجهی از (Dennet’s Freedom Evolves, 2003)نوشته ي دنت  "می یابد

 ر محیط هاي هر چه پیچیـده تـرتر د گرفتن تصمیماتی هر چه پیچیدهانسانها و سایر حیوانات درتوان تحول 

نیستند. آنها محصـول سـامانه  آزاد باشند آزاد است. اما این گزینشها به مفهومی که اکثر مردم دوست دارند

هستند که دنت ماهرانه شرح داده است. لذا تیتر مناسب تـر کتـاب اي و حرکتی  ادراکیهاي تحول یافته ي 

  . است "گزینش تحول می یابد"
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 –ی خواهم پیچیدگی هاي مباحث فلسفی را کنار گذاشته و به مسئله ي متفاوتی توجه کـنم اما من م        

را رد می کند  سببی –ضد  آزاد برداشت اراده ياي هر کسی پیش می آید، که مثل من، یعنی سؤالی که بر

  ي وجود ندارد ما چگونه زندگی کنیم؟آزاد اگر اراده ياین سؤال که  –

مثـل ایـن "ي این سؤال وجود دارند: یکی این که بزندگی طوري ادامه بدهید دو جواب ممکن برا          

یک وهـم اسـت،  آزاد به عبارت دیگر، علیرغم قبول این که اراده ي –هستیم.  آزاد ما داراي اراده ي "که

باعـث  و شرائط قبلی رویدادهانیست، بلکه انتخابی که  آزاد انتخاب کنید که متوهم بمانید (البته این انتخابی

 آزاد بکلی بـدون اراده ي یدو سعی کن کنار بگذارید). دومین جواب این است که این وهم را می شوندآن 

  به زندگی ادامه بدهید.

سـعادت آنقـدر  من وقتی کـه، واقعاًمن دومین راه را انتخاب کرده ام، اما راه اولی بمراتب شایعتر است.     

شمندان علوم اعصـاب زیـادي در بـاره ي آگـاهی مصـاحبه کـنم، از تعـداد داشتم تا بتوانم با فیلسوفان و دان

  را انتخاب کرده بودند، متعجب شدم.  "مثل این که" روشآنهائی که 
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   "کهاست مثل این "زندگی کردن   

  

یک وهم است بعنوان یک دانشمند علوم اعصاب بخوبی شناخته  آزاد دنیل وگنر که باور دارد که اراده ي   

ت. او نتایج تحقیقات گسترده اي را منتشر کرده که در باره ي پردازش هاي روانشناسـی اي هسـتند شده اس

که منجر به این می شوند که مردم باور پیدا کنند که بر رفتارهاي خودشان کنترول دارند. او ادعـا مـی کنـد 

 همه يدر مام می شود که ت به این قیمتاحساس ما بعنوان یک عامل آگاه که افعالی از او سر می زند "که 

 . من از او پرسیدم کـه(Daniel Wegner 2002, 342) "اوقات بطور تکنیکی در حال اشتباه باشیم

ین نتیجه گیري، چه اثري بر طرز زندگی کردنش داشته است. او جواب داد ، و بخصوص همکالًتحقیقاتش 

که خوشـحال و سـالمت هسـتند تمایـل فکر می کنم که همه ي کسانی  کار می کنم. و ’مثل این که ‘من "

   ."کنند زندگی دارند که چنین

ی نفسـد، احساسـی کـه مـا نـاذهان ما یک احساس عاملیت مجازي تولیـد مـی کن آورد که دلیلاو             

این امر یک سیستم حسابرسـی، و راه مفیـدي بـراي آگـاه "هستیم که کارها را انجام می دهیم، و گفت که 

 Blackmore) "ایجـاد مـی کنـد ، یـا همـه ي دنیـامان در مقابل افعـال دیگـراننگهداشتن از افعال خود

ن معنـی نیسـت ت که احساس عاملیت وهمی است به ایـ. مطابق با گفته ي وگنر، این حقیق(254 ,2005

چون که هنوز هم رفتار متعاقب مـا را هـدایت مـی کنـد. بـه عبـارت  ،که از اهمیت کمتري برخوردار است

داریم ادامه دهـیم چـون کـه ایـن وهمـی  آزاد اراده ي "مثل این است که"ه زندگی هایمان دیگر، ما باید ب

  مفید است و ما نمی توانیم بدون آن سرخوش تر یا سالم تر باشیم. 

 آزاد آیـا او داراي اراده يپرسیدم که (Patricia Churchland) وقتی که من از پت چرچلند           

اسـت،  سـببیاو فکر می کند کـه مغـز انسـان یـک ماشـین  که علیرغم اینت. هم نظري مشابه داش او ،است

ایـن وهـم  "و اضافه کرد که مغـز  "، نگه می داري نترا همزمان در ذهفقط آن دو چیز  تو ..."جواب داد 

کـه تـو  – مـی شـوندکه تصمیمات تو بر اساس، به اصطالح، الگـوي اسـتاندارد تولیـد  –ي را دارد دکاربر

، تو آگاهانـه می کنی، تو آگاهانه سودمندي قابل انتظاري را محاسبه می کنیرامشخص  تتیاراتآگاهانه اخ

. ایـن یـک وهـم کـاربردي مـی شـودبه انجام گذاشته  عملت، و بعداً در نقطه اي از زمان، می کنیانتخاب 

اسـت و  مقصودت این است که تو با این فکر که ایـن یـک وهـم" وقتی که با این سؤال که "مفیدي است.
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به او فشار بیشتري وارد آوردم، جـواب داد  "طوري رفتار می کنی که واقعی است، خوشحالی؟ علیرغم آن

باشند که  داشته این هم براي مردم بسیار مفید است که این وهم را ...این هم مانند وهم اخالقیات است"که 

  .(Blackmore 2005, 62) "این چیزها واقعاً حقیقت دارند

وهـم کـاربردي خـوش خـیم از "در توصیف نفس (خـود) بعنـوان یـک نوشته هاي دنیل دنت و در           

 Daniel) ندهسـت یافت مـی شـود، کـه ایـن گونـه وهـم هـا مفیـد مشابه ایده اي نیز "ماشین مجازي خود

Dennett 1991) . مـا بهتر است که وهمی بدخیم است ووهم کاربردي واقعاً، آوردم که  دلیلمن البته 

 . (Blackmore 1999, 2000)و بدون آن زندگی کنیم  رها کردهآن را 

بطور وخیمی بعضی ها دلیل می آورند که نه تنها این وهم مفید است بلکه اگر آن را از دست بدهیم           

ممکـن اسـت  (Susan Greenfield) خطرنـاك خواهـد بـود. بـر اسـاس گفتـه ي سـوزان گرینفیلـد

کـه کوشـش بـراي زنـدگی بـدون آن ارجحیـت داد را  یشـنهاد مـنحاصل شود. او پ "شتناکیعواقب وح"

راه چنـین مـی بیـنم کـه تـو بـه خـودم بـاور دارم.  آزاد من بشدت به اراده ي"استهزاء فراوانی کرد و گفت 

و  ’چـه دسـتوري خواهـد داد بلکمـور سـودر شـگفتم کـه ‘ جا بنشـینی و بگـوئی، آنممکن است،  خودت

فکـر  تو هر دقیقه اي در زندگیمی کنم که باشد؛ اما من فکر ن سرگرم کننده، و این می تواند خیلی امثالهم

ایـن کـار را بکنـی اگـر  خیلـی خـوب، تـو مـی تـوانی ’چـه خواهـد کـرد. سـوفتم کـه در شـگ ‘ می کنی،

بـر اسـاس  اکثر مردم در اکثر اوقات، تو باید فرض بگیري کهباشی، اما من فکر می کنم  اسکیزوفرنی داشته

 Blackmore) "خودشان رفتار می کنند، و تو خودت یـک نهـاد بهـم پیوسـته اي هسـتی دآزا اراده ي

در "فکـر مـی کـنم اوقـات مـن اغلـب هـم در واقـع به او گفتم که، در جواب . من (100-101 ,2005

   "شگفتم که سو بلکمور چه کاري خواهد کرد.

را ر می کنم تو باید این انتخـاب من فک "گفت که  "عواقب وحشتناك"او با اشاره ي بیشتر به                 

زیادي خواهند افتاد: اگر چنین نکنی، با سیستم قضائی جنائی چـه خـواهی  رویدادهاي، چون که انجام دهی

 ...ندارد، به این معنی است که هیچ کس نباید در زندان باشـد آزاد کرد؟ براي مثال؛ اگر هیچ کس اراده ي

 "نـدان چـه اثـر بازدارنـده اي خواهـد داشـت؛ بـه آنهـا ربطـی نـداردنداشته باشند ز آزاد اگر مردم اراده ي

(Blackmore 2005, 99) .  

نبـود، قـویتر و  آزاد ، من فکر می کنم که اگر دسـتگاه قضـائی جنـائی بـر پایـه ي اراده يبالعکس            

 ي اراده ي ما ایده ي تالفی و قصاص؛ و مجازات مردم به این علـت کـه بـر پایـهمئناً می شد. مطعادالنه تر 

دیگر مردم به زنـدان  دالئل شان خالف کردند پس مستحق مجازات هستند را از دست می دهیم. اما بهآزاد
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می روند: تا آنها را از آسیب رساندن بیشتر به مردم دور نگه داریم، بـراي آمـوزش و توانبخشـی، یـا بعنـوان 

و کیفرهاي مناسب مـی تواننـد رفتـار مـردم را بازدارنده براي خودشان و دیگران. ما می دانیم که پاداش ها 

امـا  "آیا این شخص مستحق مجازات شـدن اسـت؟"عوض کنند. بنابر این سؤال وارده این نخواهد بود که 

آیا این مجازات براي آنها، براي قربانیانشان، یا براي کل اجتمـاع مفیـد خواهـد بـود یـا "که  بوداین خواهد 

  خواهد بود. "آري"د راکثر موارد جواب  "نه؟

  ز هـر کسـی سـر مـی زنـد توسـط ژنهـا، اطالعـات فرهنگـیموافقت کنیم که هر رفتاري که ااگر           

(memes) ژن هاي من باعث شدند دست "دلیلی که  ،ایجاد می شود که در آن زندگی کرده، و محیطی

به این  "شتم می کردممن نمی دانستم چه کاري دا"موردي نخواهد داشت. بهانه هائی که  "به این کار بزنم

می شـود وابسته خودش هست یا نه، بلکه به این  آزاد منوط نخواهد بود که آیا واقعاً شخص مسئول اراده ي

نـد یـا نـاتوانی ذکـاوتی کم سـن و سـال ابراي آنهائی که که آیا هر گونه مجازاتی مفید واقع می شود یا نه. 

ان کردنشان موردي نخواهـد داشـت. ایـن هـا موضـوعاتی دارند جواب این سؤال اکثراً نه خواهد بود و زند

را کنار بگذاریم اجتمـاع مـا و  آزاد پیچیده هستند، ولی در اصل دلیلی وجود ندارد که اگر ایده ي اراده ي

  دستگاه دادخواهی جنائی آن فروخواهد ریخت و مردم دچار جنون آدم کشی می شوند. 

، امـا را کنـار بگـذاریم آزاد است که باورداشـتن بـه اراده يمی کنند که ممکن قبول همه ي این ها           

داریم زندگی نمی  آزاد اراده ي "مثل این که"نمی کنند: ما  این کار را می آورند کهمختلفی  دالئل بعضی

موجب تباهی اجتماع این وهم یا این که از دست دادن  ،مفید است آزاد داشتن اراده يکنیم چون که وهم 

آن را از دست بدهیم. در بین  نمی توانیمما  لذااري روانی مبتال می کند، این کار ما را به بیمو یا  ،می شود

من گزینه ي دیگري "مدعی این بود که  (Stuart Hemeroff)هم صحبت هاي من، استوارت همراف 

خیلـی ") گفـت کـه (John Searleو جان سرل  "باور داشته باشم آزاد ندارم غیر از این که به اراده ي

  "خوب، من گزینشی در باره ي آن ندارم.

در رستوران اشاره کـرد. وقتـی گارسـون مـی پرسـد چـه  معروفش در باره ي دستور غذا سرل به مثال        

چون کـه  ’، صبر می کنم ببینم چه پیش می آید،جبرگرا هستم ‘من  ‘من نمی توانم بگویم "دستوري دارید 

ما حتی "او ادعاي مشهوري دارد که  "من مفهوم دارد. آزاد ال اراده يچنین بیانی فقط براي من بعنوان اِعم

دست از این اعتقاد  غلط است، نخواهیم توانستهستیم  آزاد اگر فیلسوفانه قانع شویم که اعتقاد راسخی که

به رستوران مـی روم و بـه لیسـت غـذاها  وقتی"براي من، او اضافه کرد، . (219 ,2004) "راسخ برداریم

امـا اجبـاري نـدارم  ‘بسیار خوب من اسپاگتی سفارش می دهـم،  ‘م کنم، ممکن است تصمیم بگیر ینگاه م
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کـار دیگـري انجـام  اسپاگتی سفارش بدهم؛ گزینه هاي دیگر هم در اختیار مـن هسـتند؛ مـن مـی توانسـتم

  البته که من با او موافق نیستم. .(Blackmore 2005, 204-5) "...دهم

 ’Kevin O)زتـر ایـن دیـدگاه بـه دانشـمند علـوم اعصـاب کـوین اُ ریگـان مثـال شـگفت انگی            

Regan) بـات) ماشـینی (رُ کتعلق دارد که به من گفت که او از کودکی دلش می خواسـت یـک آدمـ

از یک کتاب تشریح اعصاب بود در  سالگی که غرقه در مطالعه ي عمیقی 10او شرح داد که در سن  .باشد

می تواند از مدارهاي کوچک عصبی برخیزد. او نه تنها به خودش مثل یـک  ادراكشگفت بود که چگونه 

 رُبـاتمـن مـی دانسـتم کـه همـه  "، ه همه را همین طور در نظر می گیردفکر می کرد بلکه گفت، ک رُبات

د کـه او این گفته ها متضمن این باش همه يشاید  "ند.زجر می کشنیستند  رُبات که یهستند، و زیر بار وهم

و آیا باور داري که اراده "برداشته باشد، اما وقتی که از او پرسیدم داشتن  آزاد ت از احساس اراده يهم دس

دارنـد،  آزاد هم باور دارنـد کـه اراده يرُبات ها بله، همه باور دارند، حتی "او جواب داد  "داري؟ آزاد ي

  .(Blackmore 2005, 172) "ندارند علیرغم این که

خودمان را با ربات ها مقایسه کنیم بسیار قوي است، اما می تواند واکنش هاي بسیار وسوسه اي که             

ارائـه  (Paul Churchland)فیلسوف پال چرچلنـد تقریباً واکنشی مخالف توسط متفاوتی ایجاد کند. 

کـه  هستند اي خطی –که مغزها سامانه هاي پویاي غیر  بدانم شد که گفت من احساس آرامش می کنم که

انـد و در نتیجـه غیرقابـل حسـاس  کوچـکحد ممکن به تفاوتهاي  در جزئی ترینارهایشان بطور نفیسی رفت

پس نباید از داستانی که علم سعی در گفتنش دارد هراس بخود راه بدهیم، بنابراین ما دقیقـاً ". ندپیش بینی ا

د بـه مـا بگویـد محتـاج . من تعجب کردم که او در رویاروئی با آن چـه کـه علـم در نظـر دار"ربات هستیم

  "مطمئناً، من هم مثل همه هستیم."تسکین است، و از او در این باره پرسیدم، او گفت که 

ندارند، ماننـد  آزاد ولی او مثل همه نیست. بعضی دانشمندان به سهولیت قبول می کنند که اراده ي             

وافق است، ولی نه بـا دنـت، و از که به من گفت که او با وگنر م ،(Francis Crick) *فرنسیس کریک

 سـتوفر کـاچی. کردر نظـر مـی گیـردکه همه ي زندگی خودش را مطلقاً جبرگرائی امر خوش حال بود این 

(Christopher Koch)  بعضی این امر را ناراحت کننده می  "مرا آنقدر ناراحت نمی کند."گفت که

وجـود دارد  آزاد الی که بـاور ندارنـد کـه اراده يیابند. براي این افراد بسیار ناراحت کننده است که در ح

  که وجود دارد.  "مثل این است"طوري زندگی کنند که 

------------  
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مترجم: فرنسیس کریک زیست شناس مولکولی، زیست شناس فیزیکی، و دانشمند علـوم اعصـاب انگلیسـی 

  بود.  1953بود که همراه جیمز واتسون کاشف مولکول دي ان ا در سال 

  

  

من همیشه کوشش کرده ام که آنچه را که بعنوان  من یکی از این افراد هستم. تا آنجا که به یاد دارم        

   م.میزیک دانشمند یاد گرفته ام با طرز زندگیم بهم بیا
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  رد وهم     

  

  

دن روشـن کـراولـین ر بخـواهم بـه دهکـده بـروم تـا امروز عصر یکشنبه ي سردي در ماه دسامبر است. اگـ

کنـار شـومینه ي چـوبیم ولـی هاي کریسمس را به بینم همین اآلن باید چکمه هـا و پـالتویم را بپوشـم. چراغ

از می بـارد. بـا ایـن وجـود مـن دوسـت دارم کـه باران خوب گرم است. بیرون سرد، و بادي است، و نم نم 

ر مراسـم شـرکت کنم، بخصوص با این احتمال که مردم زیادي به دلیل هواي بـد د پشتیبانیمراسم دهکده 

بطـور روزمـره اي که هر کدام از مـا  لی معمولی از تصمیمات کوچکی استمثا. این معضل ساده نمی کنند

باید بگیریم. پس چگونه تصمیم می گیریم؟ آیا من در باره ي سیر رفتارها عذاب خواهم کشید؟ نه، من در 

. من حتی ممکن است فکر کـنم می روند کنار شومینه می نشینم و استدالل ها، موافق و مخالف، می آیند و

بلند می شوم، پالتویم را بر مـی دارم، و از منـزل  بعد ناگهان "سو) می رود یا نه؟که آیا او ( در شگفتم "که 

  زیر باران بیرون می زنم. 

که مـا  ي ویلیام جیمز در باره ي این است ذکاوتمندانه تجزیه و تحلیل. یادآور ظاهراً ساده استاین         

ا خودمـان رو تقـال کـرده،  از تختواب خارج مـی شـویم. بخاريچگونه در یک صبح سرد در اطاقی بدون 

حـاال "بیرون آمدن از رختخواب را به عقب می اندازیم، جیمـز مـی پرسـد  سرزنش می کنیم. تا حد ممکن

بیـات خـودم اگر من بتوانم تجر" در جواب می گوید چه طوري می توانیم در این شرائط بلند شویم؟ آخه

بلنـد  ناگهـان در مـی یـابیم کـه ". "را کلی کنم، اغلب بدون هیچ تقال یا تصمیمی از تخت بیرون می آئـیم

. جیمز ادامه می دهد و پیشنهاد می کند که چیزي که در James 1890 ii, 524-250) "شده ایم

هسـتند؛ افکـار  "فلـج کننـدهمتناقض و پیشنهادات " همه يگام اول مانع می شود از تختخواب بیرون نیائیم 

  سرما، گرماي لذت بخش تختخواب، و وظائف روزي که در جلوست.  مربوط به
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کـه "بود؟ جیمز به تجزیه و تحلیلش ادامه می دهد گیري پس چه کسی یا چه چیزي مسئول تصمیم         

به ایده . تا وقتی که (ii, 528 1890) "شناخته می شود عدم تصمیماحساس ویژه ي بی قراري درونی 

می افتد، یـا  اتفاقهستیم اما وقتی که باالخره عمل  سنجشهاي رقیب توجه شود، به ما می گویند در حال 

فرمان قصدیمان را بـه گرفته ایم، یا این که  تصمیم به ما می گویند"توسط رقیبش سرکوب می شود، 

 دالئـل کننده و بازدارنـده رات یوهاي تق. در این ضمن، ایده به جریان گذاشته ایمیکی از مسیرها  نفع

را رد نمی کند،  آزاد جیمز امکان اراده ي "تصمیم گرفته می شود. یا انگیزه ها مصطلح می کنند که با آنها

ند. یا این وجود، صد سال قبل از تحقیقات وگنر، او به زیبـائی هست هم کم نمود و تجزیه و تحلیلش از نفس

گفته می شـود الیمان نسبت می دهیم، بیان کرد. روزمره به نفس خی ویژگیهاي پس نگرانه اي را که ما بطور

قصدي، استدالالت و انگیـزه هـا  تصمیم می گیریم، و آن دستورات ِ  "ما"مشغول سنجش هستیم،  "ما"که 

  به ما تعلق دارند. 

را این ویژگی ها را همان که هسـتند قبـول کنـیم، برداشـت نفـس  همه يصادقانه تر نیست که  آیا           

آن  کردن به بعنوان تصمیم گیرنده کنار بگذاریم، و به سادگی اجازه دهیم که ایده هاي رقیب بدون دخالت

ممکن است که اگر چنین کنیم زندگی حتی آسانتر شده، تصمیم گیري هـا هـم کمتـر مشـقت زا بپردازند؟ 

  شوند؟ این همان چیزي است که من پیشنهاد می کنم. 

 ل ساده ي بیرون رفتن در یک شب سرد را در نظر بگیریم. زندگی بدون اراده يهمان مثااجازه بدهید       

اجازه بدهیم به نزاعشـان  "پیشنهادهاي متناقض و فلج کننده"آن  همه يبه این معنی خواهد بود که به  آزاد

هـد مسـیر که غایتـاً مـی خوافرونشاند ادامه دهند بدون این که فکر کنیم که نزاعشان را باید نفسی اندرونی 

آنها بعنوان افکـار فراوانـی  همه يبه این معنی که با  .را دیگري ناوبمترفتاري خاصی را طی کند، تا مسیر 

کوشش و استراحت، تعهد و عواقب آن برخورد کنیم. در نهایت همین افکار با هم  ،در باره ي سرما و گرما

بـه امر این  –ن احتماالً بخش کلیدي است و ای –چیره می شود. سپس بعد از آن ی خاص کنار آمده و رفتار

ران است. وقتی که من در تاریکی و زیر بـا آزاد معناي دست کشیدن از آن انتسابات پس نگرانه ي اراده ي

قبـول انه تصمیم گرفتم تا به دهکده بروم بلکه به سادگی آزاد "من"کنم که  یدر جاده قدم می زنم ادعا نم

ی نیست که این تصمیم گیري عواقبی خواهد داشت و این شـخص بایـد که تصمیم گرفته شد. شک می کنم

خـودم  آزاد بـا اراده ي "مـن"این عواقب و مسئولیت همراه آن را قبول کند. اما این به این علت نیست کـه 

جهان بـراي ایـن شـخص در  همه ياین تصمیم را گرفتم. بلکه به این علت است که این تصمیمی است که 

  . است هاین شرائط گرفت
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از من می پرسند براي مردم شرح می دهم اکثراً را  آزاد براي زندگی بدون اراده يسعی وقتی که من       

 راکـاري چنین می کنند  سعی. من افراد زیادي را دیده ام که کشیدخواهد و چقدر طول  باید کردچه کار 

بـا  دست و پنجه نرم کردناز  یفمن خاطراتی ضع ان براي من مشکل است.انجام دهند، اما جواب به سؤالش

را از دوران کودکیم به یاد دارم. اما خاطرات بسیار روشن  آزاد سؤاالت عاملیت و غیر ممکن بودن اراده ي

دوسـت پسـرم جـان دوپـري  از بحث هاي عمیق و لذت بخشی از دوران دانشگاه آکسفورد در باره يتري 

(John Dupre)  مشغول نوشتن بود. سپس، سـال گذشـته، بـا  "رادهضعف ا" مورددارم، وقتی که او در

نگاه می  1977روزانه ي سال  دفترچه ي خاطراتخبر تأسف بار و غیر منتظره ي فوت شوهر دوستم، من به 

بـا آنهـا در باره ي بحث مـان  داشتهااین یاد در من چیزي بخوانم. با آنها کردم تا در باره ي اولین مالقاتمان 

و هنـر تعمیـر موتـور  (Zen)ن * دتیشـن نـوع زِا، و همـه ي چیزهـا، و در بـاره ي مدنیدر باره ي زندگی، 

 پژوهشاثرات  در یادداشت هایم نوشته بودم.چیزهائی سیکلت که در آن زمان مشغول مطالعه ي آنها بودم، 

بـودم نوشـته  این که ما با هـم مالقـات داشـتیمرا شرح داده بودم و دو هفته بعد از  "خواستن"انواع مختلف 

همم که چگونه ممکن است بتوان اراده را از دست داد و به فکه حاال می توانم ب هبراي من چنین پیش آمد"

(طریقِ) بی تالش، یا خواسـتن تملکانـه یـا بـا  این . شخص هنوز هم می خواهد، اما فقط درنشدگیاه تبدیل 

  بل با آن سر و کله می زدم. سال ق 35ظاهراً این یکی از جنبه هاي تکلیفی بود که من  "دلبستگی.

  

 ............  

خـود و بصـیرت بـه  بازتـاب درمترجم : زِن مکتب بودائیسمی است که ادعا دارد که می توان با مدیتیشـن، 

  روشندلی رسید تا با ایمان و زهد. 

  

صرف آن  من از عمراي که بخش عمده  دهد ارائهرا  کوششیی از هائاین ممکن است چشم انداز          

مـن خیـال مـی کـنم کـه  امـافرآیندي آهسته بوده است. براي من رسیدن به زندگی بدون اراده . ه استشد

شاید یک تحققی ناگهـانی کـه در یـک لحظـه از وهـم  –ممکن است راه کامالً متفاوتی وجود داشته باشد 

جنبه هاي چندي دست بر می دارد. من در این باره بیشتر خواهم گفت، ولی حاال در نظر دارم بطور خالصه 

   کنم. پژوهشرا  آهستهاز راه سخت و 

        



 

 نشر آواي بوف                                                                      272

 

  ترس رها کردن                                

  

از مـن پرسـیده شـده اسـت، کـه بعضـی از آنهـا  این سؤالی ساده است، که بارها و بارها توسط دانشجویانی

بـا ا تعـدادي از آنهـ .را شـدیداً تشـویش آور یافتـه بودنـدکالس هاي مربوط بـه آگـاهی  موضوع درسهاي

بایـد وهمـی  آزاد اراده ي این طور نتیجه گرفتـه بودنـد کـه ذکاوتمندي  با یادگیري علوم اعصاب و فلسفه

باشد. با این وجود آنها از عواقب قبول ایـن نتیجـه گیـري در زنـدگی خودشـان هراسـناك بودنـد. بنـابراین 

تر، د هر روز صبح بلند شوم؟ یا کلی ایندارم چرا ب آزاد اما اگر من اراده ي"سؤالی این چنینی می پرسیدند: 

  "چرا من بخودم زحمت دهم و به هر عنوان دست به کاري بزنم؟"

جواب من (جدا از ارجاع آنها به کارهاي ویلیام جیمز) این بود که پیشنهاد کنم که آنها داستان جیمـز       

دراز  در تخـت آنها بـراي مـدتی می افتد. اتفاقی که می افتد این است که یرا تمرین کنند و ببینند چه اتفاق

می کشند، یعضی از آنها دچار اضطراب می شوند، و بعضی از این دراز کشیدن لذت می برند. بعد حوصله 

شوند، یا ممکن است احتیـاج بـه دسـت می ، شاید بطور مبرمی تشنه ي یک فنجان قهوه ي آنها سر می رود

در دستشوئی هستند ممکن است هـوس یـک دوش گـرم شوئی پیدا کنند، بنابراین بلند می شوند. وقتی که 

بکنند، بعداً متوجه می شوند که دوست دارند که دندانهایشان تمیز باشد، در ایـن وقـت اسـت کـه احسـاس 

گرسنگی می کنند و به آشپزخانه رفته و صبحانه درست می کنند. به این طریق است که روز پیش مـی رود 

  د. نو کارها به انجام می رس

انگیزه ناپدید نمی شود، اما احساس خواسـتن یـا انگیـزه دار شـدن  ممارست هاي این چنینی، خودِ با        

افزونی روشن تر می شود که انگیزه هـاي شـخص همگـی از  روز ، بطوردر حقیقتشروع به تغییر می کند. 

در موجـودي جهـات  همـه يشخصی یا عامل مجهول اندرونی اي بر نمی خیزند؛ بلکه غفلتاً از  یا از "من"

پیچیده که در دنیائی پیچیده زندگی می کند ظاهر می شوند. بعضی از این انگیزه هـا بـا درون نگـري قابـل 

  . قابل دسترسی نیستنددسترسی هستند؛ می توان در باره ي آنها تفکر، بحث و مقایسه کرد. بعضی 

مـن "یا این کـه  "کنند به آگاهی خطور می"گروه اول  بگوئیم که شده و وسوسهممکن است که           

. اما این وسوسه ي دیگري است که من بطـور "ناآگاه هستند"در حالی که گروه دوم  "از آنها آگاهی دارم

اشتباه اسـت. بایـد وسوسه اي ریشه کن کنم چون که فکر می کنم آن را سازمان یافته اي سعی می کنم که 

است کـه  (Dennett) نظراتم شبیه به دنت بگویم که در این جا هم من در اقلیت کوچکی هستم، گرچه

 (Cartesian Materialism) "دکـارتی متریالیسـم"وسوسه را به صـورت افتـادن بـه چیـزي کـه او 
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ولی همه تمایل دارنـد بـه الفـاظ  ،نظریه اي که هیچ کس دیگري هوادار آن نیست"خوانده توصیف کرده؛ 

ایـانی پراهمیـت یـا مـرزي در جـائی در مغـز نظریه اي که یک خـط پ" (144 ,1991) "...آن فکر کنند

اسـت  ادراكدر  "عرضـه"را عالمت گزاري می کند که در آن جا نظم ورود معادل نظـم  محلیهست که 

 ,1991)آن چیزي است که شما از آن آگاه مـی شـوید  اتفاق می افتدآن چه در آن جا چون که 

  . مثل دنت من این نظریه را رد می کنم. (107

مربوط به آگاهی نفـوذ  را هم رد می کنم که به علوم اعصاب يمن فرض بیان نشده ي دیگر بعالوه،        

کرده است، و بر اساس آن جستجوئی براي قرینه ي عصبی آگاهی بنـا شـده اسـت. ایـن نظریـه ایسـت کـه 

اند. این  "ناآگاهانه" بقیههستند در حالی که  "آگاهانه"بعضی از پردازش هاي مغزي، یا ایده ها، یا تفکرات 

برداشت چنان در علوم اعصاب آگاهی بنظر طبیعی و فراگیر می رسد که ندرتاً زیر سؤال برده می شـود. بـا 

می خوانم؛ یعنی که بعضی از چیزهائی کـه  "تفاوت جادوئی"من آن را است که  چیزياین وجود متضمن 

ود آنها هستند، در حـالی کـه بقیـه در مغز ما جریان دارند منجر به تجربیات شخصی شده، یا خالق آنها یا خ

نیستند؛ و این که مسئله ي مشکل آگاهی به بعضی از پردازش هاي عصبی اطالق می شود و به بقیـه اطـالق 

  .(Blackmore 2010)نمی شود 

تفاوت جادوئی به نفس تخیلی اندرونی بستگی دارد که فرض بر این است که بعضی از چیزهائی که         

کند و بعضی دیگر را نکند. بنظر عجیب و غریب می آید کـه  ادراك جریان است را یا مغزش در شدر بدن

ی با وظیفه ي ما بـه نزدیکسعی کنیم چنین وهم طبیعی را از دست بدهیم، اما من فکر می کنم این امر بطور 

شدن کنجکاو  بستگی دارد. از این جهت من مدت زمان زیادي را صرف آزاد از دست دادن باور به اراده ي

 به احساسی از آن چه که من از آنها آگاه هستم، می کنم تا سعی کنم ببینم چـه چیـزي در آن جریـان دارد.

در چمـن سـبز و  ها براي مثال، همین االن من براحتی می توانم از پنجره به بیرون به مزرعه ي مقابل، به سایه

ن همین حاال از این اشکال و رنگ هـا م"ي چشمگیر درختان بر آسمان نگاه کنم، و فکر کنم که هاحاشیه 

  ؛ این ها محتواي آگاهی من هستند. "آگاهی دارم

چه چیزي ممکن است در این باره ي اشتباه باشد؟ یکی از راه هـاي تحقیـق ایـن موضـوع تمرینـی            

در اولـین هفتـه ي دوره ي  هفته طی دوره ي درس آگـاهی بـه دانشـجویان مـی دهـم. است که من طی هر

و از آنهـا  "آگاهم؟ من اآلن یاآ"ن سؤال داده می شود که به آنها ای شی که بیست هفته طول می کشدآموز

تا دفعات ممکـن از خودشـان ایـن سـؤال را بکننـد و در آخـر هفتـه  یک هفته هر روزخواسته می شود که 

 مـی شـوندبه انجام آن گزارش بدهند. بعضی از آنها این تمرین را بسیار مشکل می بینند اما آنهائی که قادر 
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. درست مثـل ایـن کـه سـؤال از آنهـا اتفاق می افتدگزارش می دهند که بعضی اوقات چیزي بسیار قدیمی 

مئن نبودند که لحظه اي قبل آگاه بودند یا نبودند. کامالً مط شده بود که بیشتر آگاه شوند، مثل این کهباعث 

یـک "د وکـه از آنهـا خواسـته مـی شـ از این قرار است شیده می شد کهطبیعتاً این به تمرین هفته ي دوم ک

  "لحظه ي قبل از چه چیزي آگاه بودم؟

سالها تمرین کرده ام. بعالوه من براي خودم دوران عزلـت تنهـائی اي  این ها را همراه دانشجویانممن 

مدیتیشـن) دیگر بمدت هاي طوالنی تمرکز ذهنی ( ی، و سؤاالترتیب داده ام که در آنها بر این موضوعاتت

: ه اسـترسـاند هـا مرا به این نتیجه گیري مستمر. این پژوهش شخصی (Blackmore 2011)می کنم 

هستم، و دوم، وقتی که مـن بـه عقـب آگاه فقط وقتی آگاه هستم که از خودم می پرسم که آیا  "من"اول، 

زیـادي را بـه خـاطر  هايرویـدادنگاه می کنم تا ببینم یک لحظه ي قبل چه اتفاقی در جریان بود می تـوانم 

تم و به کدام یـک نداشـتم. اگـر مـن نمـی تـوانم شبیاورم ولی نمی توانم بگویم که به کدام یک آگاهی دا

  پس چه کسی می تواند؟ ،بگویم

 (Non-Conscious Contents = NCCs)آنهـائی کـه دنبـال یـافتن محتویـات ناآگاهانـه 

جوابی نخواهند یافت. ایده اي که هرگز  ریه من درست باشداما اگر نظ انتظار یافتن جوابی هستند،در هستند 

آگاه وهمی وابسته است. ایـن نفـس وقتـی نیستم به برپا شدن نفس  من از بعضی چیزها آگاه هستم و از بقیه

 ادراكغایب است. جزئی از وهم این است کـه  الزم می آید بطور برق آسائی برپا می شود اما اکثر اوقات

  ست که همیشه از چیزي آگاه است. این ایده ایست که من رد می کنم.نهادي پابرجا نفس

این نتایج، که از پژوهش هاي شخصی بدست آمده اند، اساساً همان همانطور که قبالً اشاره کردم،      

این یافته ها متضمن این هسـتند کـه  ذکاوتی به آنها رسیده بودم.پژوهش هاي هائی هستند که قبالً از طریق 

جـوابی  "از چه چیزي آگاهی داشتم؟ ایکسمن در زمان "، براي این سؤال که اوقات براي اکثر ما در اکثر

 ،مغـزي آگـاه بـود یـا ناآگـاه شنخواهد داشت. در باره ي این موضوع که آیا فکـر، عمـل یـا پـرداز وجود

  . تئاتر دکارتی و اختالفی جادوئی هم وجود ندارد.حقیقت امري وجود ندارد

مئناً راه هاي بی شماري وجود زندگی کند؟ مطوضع چگونه با این  اش ر معمولیدر عم شخصپس   

من االن از بارانی که بر سـقف مـی " در حال فکر به این هستم که آیادارند، اما هر وقت من در می یابم که 

گی که باران یـا گرسـنبه این گمان نمی افتم  "ین االن درك کردم گرسنه هستم،من هم"یا  "کوبد آگاهم،

بلکه نفس و آن چه که انتظار می رفت  "آگاه شدم" از آنها من شدند یا "وارد آگاهی"درست همین لحظه 

با هم بیرون جهیدند. یک لحظه قبل هیچ کدام آنجا نبودند. اگـر اغواهـاي دکـارتی از آن آگاه شود هر دو 
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 و بار دیگر مـی بیـنم ،رار کردهتک ،ادامه یابند، من تمرین به عقب نگاه کردن و جستجوي لحظه ي ماقبل را

م یـا نـه. هـاي مـاقبلی داشـت جرقه هاي آتش در آن لحظه که آیا من هیچ ایده اي از تیک تیک ساعت و یا

جوابی وجود ندارد چون که یک لحظه قبل من به این فکر نمی کردم که به چه چیزي آگاه هستم. بنابراین 

، حس نفـس آگـاه مسـتمر بعضـی از توانهـاي نجام می دهمکسی نبود که آگاه باشد. وقتی که این کار را ا

می داشت، و اوراق  آزاد خودش را از دست می دهد. این همان نفسی است که، اگر هستی داشت، اراده ي

  است. آزاد کردن این نفس بخشی از تکلیف زندگی بدون اراده ي
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  اخالقیات و مسئولیت    

  

  

سناك باشد. عالوه بر ترس امتناع از انجام هر کاري، ترسی وجود تر دمی توان آزاد رها کردن وهم اراده ي

طی اتخاذ پس من (یا چیز دیگري) تصمیمات غ م را متوقف کنمآزاد دارد که اگر من به کار بستن اراده ي

خالصـاً کن است عمیقاً اخالقـی باشـد یـا مم به حساب می آید "غلط"یا  "درست"آن چه که  خواهد کرد.

ي مثال، اگر من تصمیم گرفتم که به دهکده براي دیدن چراغانی کریسمس نـروم، ممکـن خودخواهانه. برا

. در ایـن مـورد مه اانگیزي را از دست داد من یک عصر دل .می بسیار خوبی بوداست بعداً بشنوم که سرگر

گرفتم، چون که اگر می رفتم خوش حال  "غلطی"ممکن است من خودخواهانه نتیجه بگیرم که من تصمیم 

براي حماقتم از دست خـودم عصـبانی شـوم. اغلـب چنـین افکـاري بـا تصـمیمات  تر بودم. من ممکن است

د. آیا این دعوت را بپذیرم، نهار چه بخورم، به آن دوستم نروزمره اي که همه ي ما می گیریم همراه می شو

شنود می شوم، پس بایـد االن زنگ بزنم یا دیرتر، براي تعطیالت به کجا بروم؟ اگر تصمیم غلطی بگیرم ناخ

  کار دیگري می کردم.

شاید روشن باشد که فرآیند زجر کشیدن از این گونه تصمیمات، عصبانی شدن از دست خود بـراي         

ر روشن باشد که همـه اشتباه فهمیدن، و توان بالقوه ي پشیمانی، همگی علل ناراحت شدن هستند. شاید کمت

دارند و این که بدون این وهم این ناراحت شدن ها یا از بین  آزاد ه ياراددارا بودن در وهم ریشه  ي این ها

  می روند یا کاهش پیدا می کنند. 

براي من بعضی اما وجود دارد، زندگی می کند،  آزاد اراده ي "مثل این است که"، دن وگنر  گرچه        

باید بگویم کـه "اظهار داشت او تحقیقاتش بر زندگی شخصی او تأثیرگزار بوده اند.  راه ها را شرح داد که

به من احساس آرامشی می دهد. چیزهاي بسـیار زیـادي هسـتند کـه مـن مجبـور نیسـتم در بـاره ي کنتـرول 

کردنشان نگران باشم چون کـه مـی دانـم کـه در واقـع مـن یـک پنجـره ي کـوچکی هسـتم بـر یـک دم و 

نمـی دهـد، هـم احساس ناگزیري  دستگاهی دوست داشتنی که کارهاي زیادي انجام می دهد. بعالوه، زیاد

یعنی که همـه ي آنهـا نبایـد  –بلکه شاید به رفتارهائی که از من سر می زنند احساس درست بودن می دهد 
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عمر من هم  همه يانتخاب شوند؛ من نباید نگران همه ي جزئیات باشم؛ اتفاقات بخوبی خواهند افتاد، و در 

 "جازه دادن به این دم و دستگاه تا کـار خـودش را انجـام دهـدااند، به سادگی در نتیجه ي  رویدادهبخوبی 

(Blackmore 2005, 255) شرح داد که ایـن امـر چگونـه در تصـمیم گیـري هـاي بـزرگ  بعداً. او

  زندگی کمکش کرده است.

دم و "اجازه دادن به این  –این همان فرآیندهائیست که من سعی می کنم در این جا شرحشان دهم           

  بدون دخالت من حقیر به تصمیمات و گزینشهایش بپردازد.  تا "ست داشتنیدستگاه دو

بـه مخلوقـاتی خبیـث  آزاد بدون اراده يممکنست ما این است که  ترس عمیقتر و نگران کننده تر          

 کهرا پاول، یا هر کار شرارت باري ي، دزدي، تجاوز جنسی، چآزار تبدیل شویم که به اطراف رفته و مردم

که مردم به خودشان اطمینـان نداشـته باشـند کـه رفتـار خـوب  مثل این استصور کرد، انجام دهیم. توان تب

کنترولی آگاهانه اِعمال کنند؛ درست مثل این است  که از آنها سر می زند کرداريبکنند مگر این که بر هر 

(یا هـر قسـمتی از بدنهایشان در کنترول  "آنها"نداشته باشند که باور کنند که دیگر به این  که اگر آنها فکر

 باري به شرارت انشهایبطریقی رفتار ،هستند) "به من تعلق ندارد"مغزهایشان یا بدنهایشان که فکر می کنند 

  د. رد کناستحاله پیدا خواه

خـود را بـه شـخص این معنـی را مـی دهـد کـه این امر مطمئناً این خمیرمایه اي براي بدحالی است.         

اري کـرده و از بعضـی طرفـداري ؛ از بعضی از انگیزه هـا طرفـدترول شونده تقسیم کندکننده و کن کنترول

است باید بخش ناآگاه را تحت کنترول در آورد و از ایـن روسـت  "من"بخش آگاه که  در این حال .نکند

پیشـنهادات متنـاقض و "که نزاع آغاز خواهد شد. وقتی جیمز در باره ي بلند شدن از تخت خواب نوشـت، 

او همان پیشنهادات آگاهانه بودند (کـه بـا درون نگـري قابـل دسترسـی هسـتند) کـه برعلیـه  "ج کننده يفل

گر نفس آگـاه یکدیگر مشغول نبرد هستند، اما من در این جا در باره ي ترسی اضافی صحبت می کنم که ا

حتراز از این عاقبت شوم داوري نکند نتیجه اش چیز وحشتناکی خواهد بود. بنابراین براي ا من بر چنین نزاع 

انگیزه هاي شرور داشته و خوبی را بجاي بدي انتخاب کنم. و براي  همه يباید کنترولی شدید روي  "من"

  م را اِعمال کنم.آزاد این کار باید اراده ي

قابل فهم  یبی اساس است. اما این ترس که ما همگی ذاتاً شرور هستیم، من پیشنهاد می کنم که, ترسی      

. این ترس در اکثر ادیان، بخصوص در دکترین مسیحیت از گناه نخستین و ایده اي کـه خـدا است اگیرفر و

ما را به هدفی آفریده و به ما توان گزینش بین خوب و بد را عطا کرده بخوبی مشاهده می شـود.اگر کسـی 

بـه روح انسـان  خوب یا بد اسـت، مسـیحیان "چه کسی"چنین توان گزینشی را دارد، یا  "چه کسی"بپرسد 
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مادي، متفکر، انجام دهنده ي، پابرجـائی کـه در غایـت مسـئولیت هـا را  –ارجاع می کنند؛ آن موجود غیر 

  ت یا جهنم پاداش انتخاباتش را می گیرد. شبعهده می گیرد و در زمانی با رفتن به به

س ها بـراي مـن سـالها چگونه مردم به چنین چیزهائی باور دارند؟ ریشه ي عمیق چنین باورها و تر          

م. شده بود صحبت جـالبی داشـت (dementia)نسیان ساله ام که دچار  90که با پدر  روشن شد قبل وقتی

من رفته بودم تا چند روزي با پدر و مادرم وقت بگذرانم و عصر یک روز باید در همـان نزدیکـی هـا یـک 

  با پدرم نشستم. شومینهنی بروم کنار ارته باشم. قبل از این که براي سخنسخنرانی داش

شـرکت کـرد، و  الگی مدرسه را ترك کـرد، در جنـگ دوم جهـانیکه پدرم در پانزده سباید بگویم       

جان سـالم  (Prince of Wales) کشتی پرنس آف ویلزشدن غرق یکی از نفرات معدودي بود که از 

 تا انجا که من خبر دارم دیگر جنگ به اداره ي چاپخانه ي پدرش پرداخت، وبرگشت از ، و بعد از بدر برد

مهربان، با صداقت، و کارآزموده اي بود کـه مـن تحسـینش  . او مردنخوانددر بقیه ي عمرش هیچ کتابی را 

، و از بحث در باره ي زندگی، جهان و همـه ي می کردم اما او در باورهاي قوي مسیحیت مادرم سهیم نبود

م گفتـی کجـا داري مـی عزیـز"ن یا سومین بار از من پرسید، چیزها هم لذت نمی برد. لذا، وقتی براي دومی

  من انتظار نداشتم که وارد بحث هاي فلسفی شوم. "ي؟ر

 تـوتنس آنجا یـک مرکـز بـودائی هـا نزدیـک". (Sharpham House) "به خانه ي شارفام."        

(Totness) است” . 

  

  "ي آنجا؟عزیزم، چرا داري می ر"   

  

  "بکنم آزاد باره ي اراده ي می خواهم سخنرانی اي در"    

  

  "؟ چی هست که می خواهی در باره اش صحبت کنی؟آزاد اراده ي"  

  

هـیچ دیگـر من مکث کردم، در تعجب بودم که به پدر عزیز پیرم که فقط می دانست من کی هسـتم، ولـی 

شـومینه،  دلی کناردنیایش محدود به تختش، صن همه يو ایده اي از این که چه روز و سالی است نداشت، 
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. چه بگویمروز روي زانوهایش می گذاشت، بدون این که آن را بفهمد،  همه يشده بود که  و روزنامه اي

ولی من باید چیزي می گفتم. لذا گفتم که در سخنرانیم من بعضی از دانش مربوط به طرز کار مغـز، و ایـن 

هـدایت کننـد، را شـرح خـواهم داد.  نیسـتند تـا آنهـا را که مغزهاي انسان ها محتاج نفس انـدرونی، و روح

بخشهائی از مغز هستند که تصمیم گیري کرده و حرکات را سازمان می بخشند ولی مرکـزي در آن نیسـت 

دهند. خواهد بود که کاري انجام زندگی می کرد احتیاجی ن که نفس یا روح بتواند زندگی کند، و اگر هم

کنترول هستم اما من واقعاً نمی توانم در کنترول باشم.  بنظر می رسد که من در –پس مسئله اي وجود دارد 

  چیزي است که در باره اش صجبت خواهم کرد. همان ، این مگفت

گفت که او کامالً مطمـئن اسـت کـه دختـر خـود رأیـش  این گفته او را برافروخت. با کمال تعجب        

از او پرسیدم روح  ".مروح ، منمنطقی است که" "من می دانم که روحی دارم،"اشتباه می کند. گفت که 

پرسیدم از کجا می آید گفت از طرف خـدا. .   (spirit)  معنویت عالیهاز چه چیزي درست شده گفت از 

که بدن را کنترول مـی کنـد بایـد سـحرآمیز  معنویت عالیه ايمن اعتراض کردم که خدائی وجود ندارد، و 

  جواب داد.باشد، و او با سؤالی که من هرگز فراموش نمی کنم 

  "پس چرا ما می خواهیم خوب باشیم؟"              

مـی چـرا مـا "او نپرسید چرا ما خوب هستیم، و یا بحث کند که خوبی چیست، او به سـادگی سـؤال کـرد 

بمراتب برتري از این داشـتم کـه چـرا  دركمن براي سخنرانی رفتم در حالی که  "وب باشیم؟خ خواهیم

و مـن مکـرراً ایـن سـؤال را از دارنـد.  را و ترس از دست دادنشور داشته، با آزاد این همه مردم به اراده ي

  .پرسیدمخودم می 

پس چرا ما می خواهیم خوب باشیم؟ احتماالً همه نمی خواهند خوب باشند، ولی تعداد زیادي از مـا          

بایـد  چـرا د کـهنوجود دارخوبی هم براي این موضوع تکاملی  –تحولی  دالئل می خواهیم خوب باشیم، و

دوجانبـه، د که در حیوان اجتمـاعی شـده بـا نـوع دوسـتی شامل این واقعیت می شو دالئل خوب باشیم. این

کننده ي این است که در عوض با خودش چگونه  معینطریقی که یک شخص با دیگري برخورد می کند 

 . اگـر بـه یـاريکردهند رفتار خواهد شد. اگر دست و دلباز هستید، به احتمال زیاد مساعدت ها عودت خوا

پیدا خواهید کرد، حلقه ي اجتماعی وسیعتري پیـدا خواهیـد کـرد، و  پیمان دیگران برخیزید، دوست و هم 

طبیعـی  گرایشات مقامی پیدا می کنید که به موفقیت هاي ژنتیکی اي در آینده تبدیل خواهد شد. بعضی از 

  ود ما پرورانده شده است.ما براي خوب بودن، یا فکر کنیم که خوب هستیم، در وج
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بنابراین ممکن است که واقعاً آنقدر هم خطرناك نباشد که وهم نفس در کنترول را از دست بدهیم.         

نمی افتد، ولی مـردم اتفاق چیزي که "موافق است.  (Guy Claxton)  نوستکروانشناسی به نام گاي کل

بـدتر بشـوم. گسـترش شـایع از بـاوري کـه  بطور منطقی بشدت از آن هراسناك هستند، این اسـت کـه مـن

را کنترول کنم، و اگر چنـین نکـنم، امیـال  ’خودم‘این است که من می توانم، و باید  ...کنترول واقعی است

. او می گوید، که خوشبختانه این اشتباه است چون "لبریز شده و من دچار جنون آدم کشی می شوم بی پایه

نمـی شـوم، گرچـه احسـاس فشـار و تهمـت زنـی  شقهنترول شونده دو که من هرگز بین کنترول کننده و ک

افتد. مـن دسـت اتفاق نمی وحشتناك  یهرج و مرجبنابراین " به اندازه ي کافی قوي هستند. متقابل به خود

در عوض احساس  "هم زد، و پیرزنان را براي سرگرمی هل نمی دهم.ادست نخو چپاولبه تجاوز عمومی، و 

تردیـدي، تـرس از شکسـت، و اضـطرابات زیـادي فـرو مـی ریزنـد، و  –الـت، خـود گناه، شرمساري، خج

  .(Claxton 1986, 69)برخالف انتظار من همسایه ي بهتري خواهم شد 

 این امر براي مسئولیت چه باقی می گذارد؟ اگر نفسی انـدرونی وجـود نـدارد کـه از طریـق اراده ي        

کامل زنده اي وجود دارد که مسئولیت را بعهده بگیرد و در  اِعمال کنترول کند، هنوز هم یک موجود آزاد

  مقابل دیگران بتوان او را مسئول دانست. وهمین کافی است.
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  دقت کردن

  

علیماتش در مدیتیشن و تمرکـز بودائیسم، با تزمینه  را شرح داد، در آزاد وقتی کلکستون رها کردن اراده ي

. ممارست هاي تمرکز ذهنی که در آموزش و پـرورش، دن بودنکر -عمل نفسی و  –و در مفهوم بی  ذهنی

د، تماماً در رابطـه بـا توجـه کـردن اسـت. در تمرکـز ذهنـی ندرمان و تجارت، و مدیتیشن بسیار طرفدار دار

(mindfulness)  هسـتند، افتادن در زمان حال  اتفاق به همه ي چیزهائی که در حالتوجهش را شخص

مـی  بـاقی کـل آن چیزهـائیه سادگی با بمی کند. شخص  متمرکزبه آنها  بدون تبعیض، قضاوت یا واکنش

به عزم تک ذهنی این کار مشکلی است. بنظر می رسد داشتن . با عادت ندد داروجوکه در همان لحظه ماند 

افسوس نسبت  باصحبت هایمان با دیگران،  ، باگمانه زنی در باره ي رفتارهاي آینده و گذشته با ماکه اذهان 

بـه  ود اوضاعبهبآرزو براي با دلخوري از چیزهائی که نمی توانیم کنترول کنیم، و یا با رفتارهاي گذشته،  به

  .دنن داراذهاد. این وضعی است که نراحتی دچار حواس پرتی می شو

وحشتناك می آید. به محـض ایـن کـه مـانع دخالـت کـردن شـده و بنظر رها کردن همه ي این ها           

دنیاي زمان  افکار آنطور که می خواهند براحتی رفت و آمئد کنند، بنظر می رسد که ما در اجازه بدهیم که

و تحت کنترول ما نیست، منزوي می شویم. در واقع احساس مـن  ،حال که دقیقاً همان طور هست که هست

ز ذهنـی، شروع به ناپدید شدن می کند. با ممارست دائمی تمرک بودنی که همه ي چیزها را کنترول می کند

تر و آرام تر می شود. در نتیجه ذهن کمتـر  چه در زندگی روزمره و یا در جلسه هاي مدیتیشن، ذهن آهسته

مشتاق خواهد بود که به آن چه که فکر می کند خوب است چنگ انداخته، و چیزي را که فکر می کند بد 

  و دیگران را واپس بزند.  شتهزند؛ تا خود را با بعضی افکار و اتفاقات همانند پنداي باست به کنار

 بیشـتري باختن -خود شروع به تحلیل رفتن می کند، باعث مستمر تخیلی  وقتی که نفسدر این وضع،       

مگـر  –. با رفت و آمد صداها؛ و باال و پائین رفتن افکار، ترسی وحشتناك می توانـد سـربلند کنـد می شود

وقـت اسـت کـه مداوم یکی را به بعدي وصـل کـنم، آن مراقب آنها باشم و در جریان ذهنی  "من"این که 

 بر اساس آن . من به درون شکاف می افتم. اما بعد از این کشفی ظاهر می شود کههم ناپدید می شوم "من"

بنظـر مـی آمـد.  نیرومندهمیشه در جهان برقرار بوده، ولی نه در آن نفس اسطوره اي که قبالً آنقدر  یتداوم
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مـی توانـد آشـوب بـه پـا  ناگون دیگر، ممارست ساده ي توجه به لحظه ي کنونیدر این طریق، و طرق گو

  دارد شروع به سست شدن می کند. آزاد نفسی که بنظر می رسید اراده يپنجه ي کند. قبضه ي 

ترسی است که ارزش روبرو همیشه بنظر من آمده که اما ترسناك باشد،  دمی توانوضع گرچه این           

ها قبل، وقتی که بشدت تمرکز ذهنی را تمرین می کـردم، کـم کـم متوجـه شـدم کـه شدن را داراست. سال

خودشان گرفته می شوند. من مجبور نبودم در آنها دخالتی بکـنم یـا بـه  راحتیتصمیمات بیشتر و بیشتري به 

این تصمیمات را می گیرم. من قادر بودم که احساس کنترول شخصی را رها کـرده  "من"خودم بگویم که 

ه بدنی اعتماد کنم که روزي فکر می کردم در آن زیست می کنم تا بتـوانم بـدون مـانع بـه کارهـاي آن و ب

 شامل تصمیماتیکه روزها طول می کشید تا حل شوند،  عالوه بر گزینه هاي مشکلیبپردازم.این تصمیمات 

  ناچیز هم بودند. سریع و 

کردم، سر راه راننـدگی ام بـه منـزل بـه  زندگی می(Bristol) وقتی من در دهی نزدیک بریستول          

می توانستم به راست چرخیده و به جاده ي اصلی بروم و یا به  می رسیدم کهیک سري چراغ هاي راهنمائی 

دیگـر مسـیر ولـی  ،سریعتر مسیرها یکی ازچپ به کوچه هاي باریک. روبرو یک دیوار سنگی خشک بود. 

نمی کرد که من کدام راه را انتخاب کنم، ولی اغلب وقتی به چهار آهسته تر و زیباتر بود. واقعاً فرق زیادي 

ي  "دات متنـاقض و فلـج کننـدهپیشـنها"محـاط بـا  –راه می رسیدم دچار شکنجه ي بی تصمیمی می شدم 

جیمزي. خیابان هاي باریک سرگرم کننده تر بودند، ولی اگر به یک گله گاو یا یک تراکتـور آهسـته مـی 

ه ي اصلی سریعتر است اما بنزین بیشتري هم مصـرف مـی کنـد. امـا یـک روز درد رسیدم چه می شد؟ جاد

سردادن به من متوقف شد. من به لحظه ي کنونی که چراغ راهنما قرمز بود و من بی حرکـت نشسـته بـودم، 

  من فراموش کردم او چه راهی رفت اما به طرف دیوار نرفت.  ...تمرکز کردم. بعد چراغ سبز شد و

کامالً دور شده است؟ براي من، نه، نه کامالً. بعضی اوقات احساس  آزاد شتن احساس اراده يآیا دا        

واي، نمی توانم تصمیم بگیرم که آیا این دعوت را قبول کنم، کمی طوالنی "بر می گردد، معموالً به شکل 

) در 2001ر دن دنـت (در این موارد، یـادآوري تـذک "و امثال این. "...تر کار کنم، به آن فرد بگویم که من

(بصیرت نیرومندي که ممکن  به کمکم می آید (Zombic Hunch)باره ي حدس مرده هاي متحرك 

). باشـنداست موجوداتی باشند که مثل انسانهاي معمولی رفتار کرده و صحبت می کنند اما تهی از آگـاهی 

بنـابراین وقتـی  "ه ي آن نیستم.من احساسش می کنم، اما من پشتوان"او در باره ي این حدس می گوید که 

 که ایـن احسـاس اراده ي دهمراه می شوهمراه می شود، همین کلمات، با اذعانی  آزاد که احساس اراده ي

  . هم طبیعی است و هم قابل فهمداشتن  آزاد
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نهائی اي در تسلیم بـه اراده  "بی خودي"عارفان مسیحی آیا این احساس می تواند کامالً برطرف شود؟     

دیـن اسـالم اسـت. امـا  معنویـت عالیـه يشرح می دهند. گفته می شود که تسلیم شـدن بـه خـدا را خدا ي 

اي است که در بودائیسم زِن یافـت مـی شـود، کـه در آن  "تغییر ناگهانی و انقالبی"ترین تفصیل در آشکار

  . نفس، با همه ي ترس ها، دلبستگی ها، گزینش ها، و تصمیم گیري هایش به پایان می رسد

مـی  (Alan Watts’ The Way of Zen)الـن واتـس  "طریـق زِن"در کتـاب کالسـیکش         

ما واقعاً تصمیم می گیریم بدون این که کوچکترین فهمی از این داشته باشیم که چگونه این کار "گوید که 

 –فتارهاي من ترین رآزاد –یک تصمیم  ...را انجام می دهیم. در واقع این کار نه ارادي است و نه غیرارادي

 "مـی افتنـداتفاق من آواز می خواند،  خارج از وجوددرست مثل سکسکه در درون من، یا پرنده اي که در 

(Watts 1957, 141) با دل و جـان درگیـر  ،عبور کرده راحتی. در روش زِن شخص از هر رفتاري به

باشـد کـه واقعـاً غیـر  نشـده تا وقتی که بدون کوچکترین شکی برایمان روشـن "با این وجود آن می شود. 

 .(161 ,1957) "که کار دیگري انجام داد، نمی توانیم به این نوع رفتـار کـردن پـی ببـریم ممکن است 

. ایـن همـان اسـت "انجـام دادن –غیـر "یـا  "رفتـار –غیـر " "طرزکاري بی انگیزه و غیر ارادي است."این 

 که عمل کند؛ هیچ نهادي کـه اسـیر باشـد یـا وضعی است که هست چون که واقعاً هیچ نهادي وجود ندارد

  . (Wei Wu Wei 2004) آزاد

 "ي ایـن طـور پیشـنهاد مـی کنـد وِ ي وُکامالً از این وهم نجات پیـدا کـنم؟ وِ مپس آیا من می توان        

 اسـت خارق العاده اياز یک مرکز طوري که نگاه نمی کنید  پرسش از خودتان که آیا هنوز هم از منظري

). 163( "فهمیـد فوراً خواهید –. اگر چنین است، گمراه خواهید شد؛ و گرنه تخیلی دارد اي تیهس که فقط

  نیستم.  آزاد شوم، آزاد وهم ا وقتی که من آرزو دارم که ازآشکار است، ت
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  فصل دهم

  

  وجود ندارد، آب هم وجود ندارد آزاد اگر اراده ي        

  

  

  وارگاسمنوئل                                
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 که علم به ما نشان داده که اراده ي می گویندتعداد زیادي اشخاص متفکر وجود دارند که  عصر حاضردر  

بـا سـابقه اي بـراي زیـر و رو  چه ي، این مایه ي تعجب نیست. سیر علم تاریخگونه اي. به وجود ندارد آزاد

دیگـر،  گونه اياما، به و حتی حیاتی می آمدند.  ،کردن باورهاي گوناگونی دارد که بنظر باورمندان بدیهی

سـابقه ي بهـم  علم به همان انـدازه کـهتعجب آور است.  آزاد شک گرایان اراده ي گرایش پیروزمندانه ي

در دگرگـون کـردن جزئیـات موضـوعاتی  ان اندازه هم تاریخچه ي برجسته ايریزي باورها را دارد، به هم

چیـزي ناراحـت  را ترك کند. وقتی که علم به مـاآنها ن این که نماي کلی بدو ،به آنها باور داریمدارد که 

آن  شـک گرائـی محصـولدر همـه ي اوقـات از جهان نشان می دهـد  نکننده در باره ي چگونگی فهم ما

  نخواهد بود. 

فکـر مـی کردنـد کـه آب یکـی از چهـار  دانشـمنداندر نظر بگیرید که در یک زمانی تعداد زیادي از  

 سی غیرقابل تقسیم جهان است، یا که نژاد نوع اکیدي از زیسـت شناسـی اسـت، یـا ازدواج تبـادلعنصر اسا

وابسـته  سـلطاناعطـائی  -مایملک بین دو مرد است، و یا نیروي هنجاري قوانین کامالً بـه نیـروي خـدا یک

که نژاد به گونه یا این ، مشکل زیادي براي قبول نظریه ي شیمیائی آب نداریم در زمان حال اکثر مان است.

خانم ها مایملک نیستند که بین دو مرد رد و بدل شـوند، و قـانون فقـط تهدیـد یا اجتماعی است،  اي عمدتاً

جلو رفتند، و علم تجربی نقـش از این تحوالت آرامتر از دیگران باعطائی یک سلطان نیست. بعضی  –خدا 

اسـت کـه هـر کسـی کـه در زمـان حـال  اضحو، لذا. ه استدر هر یک از این موارد بازي کرد کم و بیشی

  واقعیت آب، نژاد، ازدواج، یا قانون را انکار کند الزم دارد که وضع خودش را روشن کند.

تصوري ما باشـد. امـا بنظـر  بدنه ي الیتغیرویژگی  آزاد نیست که برداشت کنونی ما از اراده ي معلوم    

 آزاد عملـی مـا از اراده ياسـت، و تصـور  چنـینکـه  می رسد که تعداد زیادي از دانشمندان فکر می کنند

نباید آن را قبول کند. براي مثال دانشمند علوم اعصـابی  فیزیکالیستیکه هیچ  اند توسط الزاماتی قطعی شده

  که: می گوید (P. Read Montague, 2008)به نام پی. رید. مونتگیو 
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داریم که از هر چیـزي  کر کردنینتخاب کردن و فاایده اي است که ما توان  آزاد اراده ي

گـزینش هـاي شـما را  ،از این دیدگاه [...]است که شبیه به فرآیندهاي فیزیکی است. مستقل 

نمی کنند، بلکه از جائی غیرقابـل توصـیف و خـارج از چشـم رس  تعیین فیزیکی  رویدادهاي

 اراده ي توصیفات فیزیکی، بطور یک پارچه طلوع می کنند. این امر متضـمن ایـن اسـت کـه

نمی تواند از طریق انتخاب طبیعی تحول یافته باشد، چون که این امر آن را مسـتقیماً در  آزاد

حتـی  آزاد متصل بهم فیزیکی قرار می دهد. در نتیجـه، ایـده ي اراده ي رویدادهايجریان 

  (R584)بطور اصولی در دسترس توصیفات علمی نیست. 

  

ادعا  (Brain Erp)نویسنده ي همکارش برایان ارپ  و (John Bargh) در همین روش، جان برگ

  می کنند که:

  

و  ودش، مستقل از علل خـالص فیزیکـیرا توان عامل با قصد خ آزاد ممکن است بتوان اراده ي

  قبلی دنیا، به عمل بر دنیا تعریف کرد. اوضاع

  

کـه  ضوع کوتاهی می کننـدمو این در رسیدگی بههستند  "آزاد نبود اراده ي"که مشتاقان  یاکثر دانشمندان

کـه از نظـر طبیعـت  باشـد –ماننـد آب، ازدواج، نـژاد، قـانون و امثـالهم  -چیزي ممکن است  آزاد اراده ي

حـذف  یم. بنظر می رسد کـه بـراي ایـن دانشـمندانه اعوض کردنسبت به آنها را  دیدگاهایمان زیربنائیشان

 (تا حدي) این است کـهکردن حذف این  تمایل به سباشد، و اسا مقبولیتنها گزینه ي  آزاد مفهوم اراده ي

  باشد که آنها برداشت می کنند. یباید همان آزاد فکر می کنند اراده ي

 ، همان طور که در مورد حذف گرائیبدست آوردرا باید  آزاد اما، شک گرائی در باره ي اراده ي

باید که، اقالً، نشان دهنـد  آزاد اراده ياست. شک گرایان  بوده در باره ي آب، ازدواج، نژاد، و قانون الزم

 وقتی که یکی از ،بطور قطعیدیدگاه محتمل تري از گزینه هاي دیگر است.  آزاد که شک گرائی اراده ي

شـک گرائـی را بـه دچار اشـتباه هسـتیم،  آزاد اراده ي الزامات گزینه هاي دیگر این است که ما در باره ي

 چیـز ،برداشـت کنـیم نـامفهومی بـه طـرقآن را که اگـر مـا  کرد ثابت هاین اظهار عقیدنمی توان با  راحتی

   .وجود دارد آزاد در باره ي اراده ي یغامض
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که تمایل دارنـد کـه بگوینـد فـرم  حیطه هائیحداقل در آن  ،وظیفه ي من این است که نشان دهم که

 گراي اراده ي نیست ف گرا یا حذجایگاه  چراهستیم،  آزاد هائی از علم نشان می دهند که ما فاقد اراده ي

 طرف هاي صحبت فعلـی مـنمحدود است.  باید بگویم که هدف بحث من 1.بدست نیامده است هنوز آزاد

  ، و کـوهن(Greene)گیـرین  ، بـرگ،(Haggard) مونتـاگیو، هاگـارد یعنـی – دانشـمندان معاصـر

(Cohen)، پاکت  (Pockett)، و کشمور  (Cashmore)،  کـه  – ري هسـتندعـده ي دیگـدر بین

 شـرحمقصـود از  هسـتیم. آزاد در علم معاصر نشان می دهند کـه مـا فاقـد اراده ي یافته هائیادعا دارند که 

حظات فلسفی بنیـاد اي مالکه تحقیقاتشان اکثراً بر پایه ه نیست آزاد کنونی جوابی به شک گرایان اراده ي

که زمینه هاي مقاومت من در برابر  با این وجودشده ام، و  این موضوع در جاي دیگري درگیر شده اند. من

مخصوضاً  Barghند (به متمایز ات آنجزئیاما بی ارتباط نیستند،  گفته هاي من در این جابه بعضی از  هاآن

  مراجعه کنید). 9، و 3، 2فصل هاي 

، یسـمفیزیکال –علم گرائی، ضد  –با انگیزه هاي ضد  علمی آزاد درگیري من با شک گرایان اراده ي

 ه يآزاد از در فهم مـاکه ي حاصل نشده است. من مثل آنها، قبول دارم اطبیعت گرائی گسترده تر –یا ضد 

ان هایمـان مـا از اجـزاء فیزیکـی تـوگسـترش  در حالد، و فهم نبه موضوع ارتباط داریافته هاي علمی  آزاد

 آزاد کـه فهـم مـا از اراده ي گویممی ودمان تغییر خواهد داد. علیرغم این، من چگونگی فهمما ن را از وج

اذعان می کننـد، و بـا  آزاد از آن چیزي است که اکثر شک گرایان اراده ي تریرانعطاف پذیرتر، و تغییر پذ

ـــري ـــل بهت ـــا، معمـــوالً دلی ـــاي آنه ـــد نظـــر  در نظـــر گـــرفتن دلواپســـی ه ـــا برداشـــت تجدی هســـت ت

  دهیم. ترجیح  آزاد را بر شک گرایان اراده ي (revisionist)گرایان

تمـایز  آزاد بین چندین مسئله ي مشخص مربوط بـه اراده ي را چهار قسمت می کنم. اول، گفتارممن 

باشد (یا، ال اقل، براي موضوعاتی که در این جـا  مرکزيرا که فکر می کنم  رشته اي، و خواهم کردبرقرار 

در  تـه، و نشـان مـی دهـم کـهدر دست می گیرم. دوم، مـن بـه انتقـاد پرداخ اصلی باشد)مورد بحث هستند، 

یـا اشـتباه  مغشـوش، چـه چیـزي آزاد شک گرائی علمی اراده يهاي الگو صرامع اصلی مسیرهايبعضی از 

من دلیل خواهم آورد که تعداد زیادي از الگوهاي آشنا موجب ادعاهاي بسیار جاه  این بخشاست. در  شده

، و عواقب سرسپردگی بـه داشـتن آزاد ده يطلبانه اي در باره ي جبرگرائی، توصیف صفات اختصاصی ارا

سوم، من دلیل خـواهم آورد کـه حتـی بهتـرین شـکل شـک گرائـی  دیدگاهی علمی از جهان خواهند شد.

را ارائه  علمی مانع محتمل بودن تجدید نظر گرائی نمی شود. در آخر، من یک گزیده ي تجدید نظر گرائی

 را تهییج کرده، بدون این که آزاد شک گرایان اراده ي خواهم داد که دربرگیرنده ي اکثر چیزهائیست که

  مان را کنار بگذاریم.معمولی آداب و رسوم و قضاوت هايکمال 
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کـه  می تواند، هر اصطالحی را آن طـوراگر عقود شرط برقرار باشد، هر کسی  چیست؟ البته، آزاد اراده ي

که یا با استفاده ي روزمـره یـا بـا  مقبول استیف پیشنهادي فقط وقتی مناسب می بیند تعریف کند. اما، تعر

لـذا، وقتـی آنها را بتوان ثابت کرد، تطبیق کنـد.  کارکردیا  ی از برداشتهاي تکنیکی که استیناف به آنهابعض

رد چنین و چنان است، ما باید از خودمان بپرسیم که آیا دلیلی وجود دا آزاد کسی ادعا می کند که اراده ي

که فکر کنیم که این پیشنهاد دربرگیرنده ي استفاده ي روزمره، و یا نمایانگر برداشـت تخصصـی اي اسـت 

  که جذبه هاي آن باید بیان شوند. 

 "آزاد اراده ي"در این مورد هم صدا نیستند که در باره ي معنی  آزاد دانشمندان شک گراي اراده ي

ایـن  .(Wegner 2002)وصف کرده اسـت  "ول آگاهانهاحساس کنتر"گنر آن را چه فکر می کنند. وِ

و ایـده اي کـه مـا  (Bargh 2008, 130) "نشـده ي رفتـار تعیـین گزینش هاي "برداشت از برداشت 

 ,Montague 2008) انتخاب می کنـیم "مستقل از هر چیزي که ابداً شبیه به پردازش فیزیکی نیست"

R584-85) شده، ما باید سـؤال  ارائه هاي شرح راي هر یک از اینبطور واضحی متمایز است. بنابراین، ب

  کنیم که این وصف توصیفات به هدف بازتاب گفتمان عامیانه است یا گفتمان تکنیکی. 

دانشمندان متفکر در رشته هاي اصلی شان کارهاي مهمـی انجـام و گرچه این گفته ها جدي هستند، 

ام از آنها مدرکی ارائه نمی دهند که تعریف آنهـا از ، اما موضوع قابل توجه این است که هیچ کدمی دهند

تکنیکی را دنبال می کند. در نوشته هائی که این نقل قـول  ياستاندارد یا است گفتمان عامیانه آزاد اراده ي

که مـردم عـادي واقعـاً در  آزمایشگاهی نشده استها بیرون کشیده شده اند استینافی به تحقیقات تجربی یا 

 بـه اراده يهمان طـوري می کنند، و دلیلی هم نمی آورند که چرا ما باید  فکر چگونه آزاد ياره ي اراده ب

نمی کننـد، کـه شـغل  کسانیبا  گفتمانیو اشاره اي هم به هیچ  می کنند، شتوصیف که آنهافکر کنیم  آزاد

  2حرفه ایشان تفکر در باره ي این موضوعات است.

وجـود داشـت، ایـن  آزاد در بین نبود، یا اگر اراده ي آزاد ي اگر عدم توافقی در باره ي معنی اراده  

ت متخصصـان نگـاه بـه نوشـتجابـا د. در واقع، نردي وجود ندارابیانات ممکنست منطقی بودند، اما چنین مو

که عدم توافقی در باره ي همه ي این ها وجود دارد. فیلسوفان بطور مختلفـی  ، روشن می شودآزاد اراده ي
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تصمیم گیري بر طبق استدالل، حلقه اي بـین رفتارهـاي شـخص و  را توان انجام طوري دیگر، آزاد اراده ي

  ممتازش، و امثال این ها، تعریف کرده اند.  گرایشات ارزش ها یا 

را طـوري توصـیف کنـیم کـه  آزاد مالحظات اشاره به این دارند که بهتـر اسـت کـه مـا اراده ياین 

در بـاره ي وجـود آن  یـا باعـث عـدم توافـقو نشده گوناگون  ايشرح هبرخالف  یموجب زیر سؤال بردن

را در نظر بگیریم. اگر ما با  آزاد نشود. یکی از راه ها این است که چونگی و چرائی دلواپسی مان از اراده ي

رفتـه و  پیشمی توانیم لذا، نگرانی داشته باشیم،  آزاد چرا شروع کنیم انتظار می رود که در باره ي اراده ي

  استحکام آن کافی هستند.وع نیروهائی را در نظر بگیریم که براي ن

د که ندرتاً نشان می ده آزاد باره ي اراده ي نوشته هاي پراکنده در شتاب زده اي از، بررسی در واقع

 بـابتیکلیـدي جـزء بعنوان ، ولی بطور شایعی .3به صرف وجود خودش مهم معرفی شده است آزاد اراده ي

اهمیت  آزاد به ما گفته شده است که اراده يمعموالً . مشهود است به آن متوسل می شوند براحتی کهدیگر 

بـراي سـتایش و اسـتحقاقمان بـه  ،حقیقت باورها در باره ي خودمـان به، وقتی که براي مثالدارد چون که، 

در نظـم  نمـایا به متمـایز کـردن هـاي کلـی  ،عاملیت انسانیایده اي به خود اخالقیات،  همه ي به سرزنش،

   .بنظر می رسدکننده  تعیین آزاد می کنیم، اراده ي بازتابطبیعی 

 تـوانتـوان یـا  آزاد که در ایـن مقالـه مـورد نظـر اسـت ایـن اسـت: اراده ي آزاد تفسیري از اراده ي

ایـن یـک  مشخص کننده ي عاملین است، که در فضیلت آن آماج ستایش و سـرزنش اخالقـی مـی شـوند.

گـزاري موضـوعات، موضـوع  قـرار روش از است. در این آزاد از اراده ي "مرکزي – مسئولیت"برداشت 

گرایـان اراده  نیست . یا نه داریم ستایش و سرزنش اخالقیتجویز آیا ما نیروي الزم براي  مهم این است که

ا بـراي مسـئولیت اخالقـی الزامـی اسـت، لـذ گونـه نیروئـی نیسـتیم کـه این که ما داراي می گویند آزاد ي

استنتاجات ما در باره ي مسئولیت اکثراً غلط هستند، روش هاي مسئولیتی ما (شامل ستایش کردن، سـرزنش 

کردن، و مجازات کردن) منطقی نیستند، و طرز گرایشهایمان نیز بیجا هستند، حتـی اگـر غیـر قابـل اجتنـاب 

  باشند.ن

این است که  ،قالب شده القیه مسئولیت اخکه ب آزاد کردن فهم اراده ي آشکاریکی از مزیت هاي 

در زندگی هاي ما وصل می کند. ایـن  یرقابل انکارينسبتاً واقعی و غ ا به چیز مهمانه ردلواپسی هاي فیلسوف

این باشد که در خور یک متافیزیک فرضـی خـاص معناي ضمنیش تنها  نیست که آزاد مصداقی از اراده ي

 دینی خاصـی هـم وصـل يبدنه ت که دلخواهانه به یک هم نیس آزاد است. این مصداقی از اراده ي فلسفی
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نقش یا وظیفه اي فهمیده می شود  لواياست که اهمیتش در  آزاد باشد. در عوض، برداشتی از اراده ي شده

  که در شکل هاي همه جانبه و قابل تشخیص زندگی بازي می کند. 

 ریـق توصـیف کـردن اراده يرفته شـوند. اول، ایـن طجا دو موضوع هست که باید در نظر گدر این 

محتـاج  آزاد همانطور که برگ و منتگیو پیشنهاد کرده اند، این احتمـال را رد نمـی کنـد کـه اراده ي ،آزاد

 نـوعیچیـزي بـیش از  آزاد که اراده ي شد. دوم، این که توصیف وگنرچیزي شبیه به دوگانگی عنصري با

 اراده ي ، این را روشن می کند کـه بطـور فرضـیري که می کنداما، کارد نمی کند. را هم  نیست، ادراك

یعنـی کـه،  –مهم است  آزاد چه نوع چیزي است، و یا این که فرضاً چه چیزي در باره ي اراده يکالً  آزاد

  . اهمیت پیدا می کندفرض بر این است که نیروئی است که معموالً براي مجازات پذیري 

 مرکزي اراده ي –ه است. گرچه برداشت مسئولیت شد شرح هاي ارائه وسعتنکته ي دوم درباره ي 

می  جان "آزاد اراده ي"برداشتی است که حداقل به تعدادي از بحث هاي فلسفی تحت عنوان  محتمال آزاد

بر این عنوان داشته باشـد. مـن راجـع بـه برداشـتهاي دیگـر چیـز  هائیتنها برداشتی نیست که ادعااما بخشد، 

اساسی در باره ي دیـدگاه هـاي  هاي که درس شودخر این نوشته باید روشن زیادي ندارم که بگویم، در آ

  تعمیم داده می شوند.  آزاد در سرتاسر استنباطات دیگر نقش اراده ي آزاد شک گرائی اراده ي

 نبود اراده ي"مرکزي  –مهم است این است که آیا نسخه ي نظریه ي مسئولیت  چیزي که در این جا

بطـور یاتی وجود نـدارد. مـن ارجاع به چنین نظر قیقت دارد. واژه ي استانداردي برايمجاز بوده یا ح "آزاد

، و حذف گرائی آزاد اراده ي نیست گرائی، آزاد شک گرائی اراده ياز اصطالحات  متناوبی

از وجـود نـدارد، و  آزاد د اراده ياستفاده می کنم تا به نظریاتی ارجاع کنم که مـی گوینـ آزاد اراده ي

، در زمینـه مـی گوینـدبراي ارجاع به آنهائی استفاده می کنم کـه  آزاد شک گراي علمی اراده ي اصطالح

  4وجود ندارد.  آزاد هاي علمی، باید نتیجه بگیریم که اراده ي

در الفـاظ  آزاد ارائـه نمـی دهنـد. در بررسـی اراده ي نیست گرائـیبر علیه  دلیلیاز این ها هیچکدام 

مسـئولیت پـذیري،  ارائه ي بررسی خاصی که نقش خود را بـراي آداب و رسـومیعنی  –تقریبی عملگرائی 

شک گرائی سنتی پابرجا می ماند. با وجود همه  اندیشه –و گرایشها هدف اصلی قرار می دهد  قضاوت ها،

را مـی فهمـیم ممکـن اسـت ناهماهنـگ  آزاد آن ما اراده ي لوايي چیزهائی که من گفته ام، نقشی که در 

، اما بـا در نظـر ممکنست که هیچ چیزي در دنیا نتواند جاي این نقش را بگیرد. یا، ممکنست بگیرد باشد. یا،

جتماعیمـان برداشـت ارویـه ي   دیگري وجود دارند که چرا اگـر در گفتـار و دالئل گرفتن همه ي جوانب

 ممکـن اسـتنیم، ک جایگزین . اگر، وضعمان بهتر خواهد بودجایگزین نکنیم آزاد دیگري را براي اراده ي
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برداشـت بـدنبال بیاینـد. قبـول  ط بـه آنمـرتبي تهایـا برداشـ و مسئولیت اخالقـی آزاد اراده ي نیست گرائی

بـراي اولـی  رده شرح هاي ارائه شـده يتضمینی براي قابل دفاع بودن  آزاد مرکزي از اراده ي –ئولیت مس

در مـورد  ند، این است که ما در ادعاهایماننخواهد بود. اما، چیزي را که تضمین می ک آزاد اراده ي وجود

و در مورد این که برداشت مورد نظر ما بطـور محتملـی  ،می کنند انکارآن را گرایان  نیست  نوع نیروئی که

  . روشن خواهند بود ست،ا آزاد در ارتباط با سنت دیرینه ي فلسفی و علمی در مورد اراده ي

  

  

    2.  

  

ارائه می دهم که مـدعی انـد کـه بـر  اي ي استاندارد شک گرائیهالگودر این بخش، من سه چالش براي ا

موضوعات علمی پایه گزاري شده اند. اولین چالش مربـوط بـه مشـکالت در عطـف بـه جبرگرائـی اسـت. 

ز چیـزي غیـر ا را که توافق گرائی شناخته شده است که برداشتی یدانشمندان قصور دومین چالش مربوط به

چالشی اساسی است به الگوهاي کـاهش گرائـی سـاده ي  ،سومینگیرند. ز در نظر نمی گفتار یا معنائی ممتا

در باره اي در این بخش این است که مشکل می توان نتیجه گیري جالب توجه علمی  اصلیعلمی. موضوع 

از  -و معمـوالً چـالش انگیـز –ي قابل مالحظه اي شرح هاي ارائه شده  یافت بدون این که آزاد ي اراده ي

شما را هدایت می کنـد،  آزاد به عبارتی دیگر: اگر علم شک گرائی اراده ي ،بدست آورد. یا آزاد راده يا

  زیادي آماده کنید. خودتان را براي فلسفه چینی بهتر است که
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  جبر گرائی

  

ی . شـاید ارجمنـد تـرین راه از جبرگرائـمی انجامنـداز علم به جبرگرائی وجود دارند که هاي زیادي  مسیر

، هنوز هم اظهارات قاطعی با وجود این که بیشتر از زمانی در گذشته از این گفته احتراز می کنندعبور کند. 

 )Harris(و هـریس  )Lee(براي مثال، فیزیولوژیست هائی به نام لی  5یم که علم جبرگراست.ورا می شن

بعضی، محتاطانه تـر فقـط  3ms.(6 (زیر طبع "اکثر دانشمندان بطور ذاتی جبرگرا هستند ،ادعا کرده اند که

اسـت.  از علـم خاصـییا یک رشته ي دیگـر  علوم که جبرگرائی توصیف کننده ي بعضی از می کنندادعا 

ادعـا کـرده اسـت کـه،  (Patrick Haggard)گـارد ام پتریک هبراي مثال، دانشمند علوم اعصاب به ن

 ,2011) "ه نظرهـایش جبرگراسـت در روش هایش، در فرضیاتش و در نقط علم اعصاب بطور اصولی"

8).  

با درد سر ناشی از انکـار تعبیـرات اسـتاندارد مکانیـک همراه هر چیز دیگري که حقیقت داشته باشد، 

دانشمندي که آشنائی سطحی از پیشرفت هاي قرن بیستم در فیزیک داشـته باشـد، بایـد فکـر  نتومی، هرکوا

یست که تحت بررسی علمـی قـرار گرفتـه اسـت. البتـه ن ائی ویژگی واضح هر بخشی از دنیاکند که جبرگر

 7اقلیتی از دانشمندان و فیلسوفان وجود دارند که ویژگیهاي استاندارد فیزیـک کوانتـومی را رد کـرده انـد. 

این کار، محتاج تحقیقات بسیار زیادي است و اقـالً محتـاج شـناکردن بـرخالف جریـان علمـی زمـان  ولی،

  حاضر است.

جایگاه روشنی براي علم اعصاب)  منجملهزیر رشته هاي زیادي (یرغم ادعاي هگارد، علعالوه بر این، 

ـــار ـــد. همک ـــی دهن ـــه نم ـــی ارائ ـــاب انجبرگرائ ـــم اعص ـــمند عل ـــاي دانش ـــام ه ـــه ن ـــاچر  ب اتمنزکاپ

(Atmanscapacher)  و راتر(Rotter)  شرح رفتارهاي مغز که در زمـان حـال "تذکر می دهند که

بـراي رفتـار توضـیحات وابسـته اسـت. مـدرك روشـنی زمینـه  و ود به سطحتوسط علم اعصاب ارائه می ش

وجود ندارد. در نتیجه، ما هیچ اساس محکم علم اعصابی  رفتار سرانجامی متغیر واتفاقیجبري یا سرانجامی 

 ،بودن تصمیم گیري یا رفتـار انسـانها آزاد در موافقت یا مخالفت هر نوع جبرگرائی اصولی یانمی بینیم که 

  .  (85 ,2011) "دلیل بیاوریمبا استفاده از آنها، انیم بتو
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نیست، اما در بین دانشمندان علوم قابل قبول گرچه، این نکته به اندازه اي که احتماالً باید مقبول باشد، 

توضـیحات  کمـین کـرده ياعصاب و فالسفه تصـدیقی رو بـه رشـد وجـود دارد کـه اغـواي پـیش فـرض 

آن  در هـیچ چیـزيعصاب هر چه باشد، در اطالعات یـا الگـوي زمـان حـال جبرگرائی در الگوهاي علوم ا

ــدارد کــه  ــاًوجــود ن ــی  برداشــت هــاي مهــم فیلســوفانهاز  حقیقت ــاعجبرگرائ ــد دف  7(بخصــوص فصــل  کن

(Roskies 2006, 2010; Koch 2012,.  

د ندارد وجوچیزي موضوعات در روانشناسی هم تفاوت زیادي ندارند. واقعاً در اطالعات تجربی  کالً

کنـد. اگـر مـی توانسـتیم بطـور منظمـی  دفاعکلی کردن هاي جبرگرائی رفتارهاي برجسته ي انسانها  از که

مطالعات رفتاري را طوري طرح ریزي کنیم که بتوانند متغیرهائی را که رفتار مورد نظر برجسته را در طیـف 

کـافی نشـان دادن جبرگرائـی متـداول ین هم براي اما هم –معجزه خواهد بود  ،دندر صد تولید کن 90 – 95

    نخواهد بود.

اي سـاده  باشـد، تعمـیم آزاد اره ي ارادهقابل احترام علـم بـه اندیشـیدن در بـ مسیربنابراین، هر چه که 

 دالئلـی  هـمدانشـمندان ممکـن اسـت هنـوز وجود ندارد تا در باره ي اهمیت جبرگرائی علمی اتخاذ کنیم. 

 –ائی حقیقت دارد، اما بـا در نظـر گـرفتن پیچیـدگی موضـوع در فیزیـک جبرگر براي این بدهند که تفکر

مـی رسـد کـه علـم بـزودي  بنظـر بعیـد –باید در آن جستجو شود  الگوهاي جبرگرائیجائی که ظریفترین 

  حکمی قطعی در باره ي جبرگرائی صادر کند. 
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  توافق گرائی بعنوان بذله گوئی تعریفی 

  

بـا از یـک طـرف (الـف) فکـر کنـیم کـه مـا  که اگراً سرراست خواهد بود مسیر علمی به شک گرائی نسبت

روبرو هستیم و (ب) فکـر  نعیین گرائی –شکلی از عاملیت غیر از طرفی دیگر با گزینشی بین جبرگرائی، و 

ي آزاد فلسـفی، ادبیاتهستیم. در تعیین گرائی  –کنیم که مدرك خوبی در دست نیست که ما عامالن غیر 

. بـا ایـن است کـه بـا جبـر گرائـی تنـاقض دارد آزاد از اراده ي گونه اينام  (libertarianism) گرائی

 آزاد کـافی بـراي نبـود اراده ي يي گرائی مجوزآزاد می توان نتیجه گرفت که قلت مدرك براين وجود،

   8است.

 تـازه از که نمی توان نشان داد که جبرگرائی حقیقت دارد، آنچه که ایـن تصـویر قبول کنیمحتی اگر 

سالی  انز هزارکنار می گذارد، اکثر دیدگاه هاي با نفوذ بیش ا بطور مستدلی "جبرگرائی یا آزاد اراده ي"

این مباحث دست بگریبان بوده اند. نظریـه ي اختیـاري دیگـر توافـق گرائـی  مردم با خواهد بود که طی آن

با جبرگرائی توافق دارد. رشـته  آزاد ه ينظریه اي است که بر اساس آن اراد . توافق گرائیخوانده می شود

به عقب مـی رود. متأسـفانه، بنظـر مـی  یونان باستان (Stoic) ي طرفداران توافق گرائی حداقل تا رواقیون

تصدیق توافق گرائی بعنوان احتمالی سـرزنده وجـود نداشـته  آزاد در مباحث علمی اراده ي عمدتاًرسد که 

مورد توجه قرار بگیرد، آن را مختومه اعالم می کننـد ی در بین دانشمندان باشد. رویهمرفته، اگر توافق گرائ

الً انگیزه هاي مختلفه اي درگیر انفصال توافق گرائی ا. گرچه احتمNahmias; Mele)(هر دو زیر طبع 

براي این کار مربوط به تفکري باشد که توافق گرائی منجر به  بنظر می رسد که انگیزه ي اصلیولی هستند، 

در ایـن کتـاب  وعی طفره روي معنائی می شود که موضوع اصلی را کنار می گذارد. بنابراین، بـراي مثـالن

توافق گرائی به سادگی یک انتخاب تعریفی است، و به همـین سـبب نمـی "ادعا می کند که  سوزان پاکِت

  .(فصل پانزدهم) "ثابت یا رد کرد یتوان آن را با هیچ نوع علم

چون که دو رشته از مختومـه کـردن  ،حاضر ارائه می دهدزمینه  در مفید خاصیادعاي پاکِت توضیح 

) ایده اي که توافق گرائـی چیـزي از قمـاش بذلـه گـوئی توصـیفی 1علمی توافق گرائی را بهم می آورد: (
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بـر  عمـودبـوده یـا ) این که التزامات نظریه هاي توافق گرائی بطریقی از موضوعات علمی مجزا 2است، و (

  نیز چنین است.  آزاد هستند، و هسته ي مرکزي گفتمان اراده يآنها 

توافق گرائی از موضوعات علمی و  شرح هاي ارائه شده يبنا بر آن ایده ي دوم را در نظر بگیرید که 

آن طـور کـه پاکِـت آنـرا  .محبوس شده اند محفظه ي جداگانه ايدر  آزاد هسته ي اصلی گفتمان اراده ي

گـزینش "است. اگـر  "گزینش تعریفی"نتیجه ي ایده اي است که توافق گرائی یک  مجسم کرده، این امر

نخواهـد  موضوع کفایت براي نشان دادن این امراست پس این  "تعریف پیشنهادي"معناي  فقط به "تعریفی

براي این کـه ببینیـد  .می مانندتوافق گرائی از رد کردن هاي علمی مصون  آزاد که تفسیرهاي اراده ي کرد

روشـن در آن مـورد کرد امـا  "تعریفی یگزینش"چرا، مورد متفاوتی را در نظر بگیرید که محتمالً می توان 

  گزینش تخطی می کنند.این  از که یافته هاي علمی به قابلیت دفاع خواهد بود

تعریـف کـنم.  را به عنوان نوعی زیسـت شناسـی تـوارثی "نژاد"فرض بگیرید که من انتخاب کنم که 

اسـت کـه نمـی تـوان آن را بـا  "گـزینش تعریفـی"یشنهاد زیست شناسی براي فهمیدن نژاد یک چون که پ

فیلسوفان و دانشمندان بخوبی هم بر لـه و هـم  .عت نمی کنداز آن متابلذا کرد،  و یا رد اثباتعلمی  هرگونه

ده اند موافقند که بر علیه مفهومات زیست شناسی نژاد دلیل آورده اند، و اکثر کسانی که درگیر این قضیه ش

باشیم، می توانیم (یا نمی توانیم) که وجود نژاد را به گونه  اگر ما در باره ي موضوع تعریفی صراحت داشته

  9اي که فهمیده شده، نشان دهیم.

است مشکل  "تعریفی"حتی اگر ما بتوانیم مفهومی پر مایه از ایده اي بسازیم که توافق گرائی بطریقی 

که پاکِت  می شود گونه ايونه توافق گرائی مستلزم جداسازي از موضوعات علمی به می توان دید که چگ

از علـوم  کـه توافـق دهـیم گرائی عاملیت را می توان بـا آن چیزهـائیاین که الگوي توافق  10ادعا می کند.

یلسوفان است که تعداد قابل مالحظه اي از ف موردي، و فیزیولوژي اعصاب یاد گرفته ایم، معرفتی اجتماعی،

   11و دانشمندان در باره ي آن اندیشه کرده اند.

تغییر جهت دهیم  نظریه هاي توافق گرائی تک تکبه ویژگی هاي  ما از موضع کلی توافق گرائی گرا

این که آیا ما داراي مکانیسم هاي قابل شناسائی براي تشخیص و پاسخ به  این نگرانی ها برطرف نمی شوند.

 تـوانی کلـی بـراي تشـخیص ، این که آیـا مـا(Fischer and Ravizza 1998)هستیم استدالالت 

تشـخیص دانشی الزم براي قادر بودن به  –این که آیا ما خود  ،(Wallace 1994) داریماخالقی  دالئل

ایـن  شـرح هـاي ارائـه شـده ي همه ي ،(Frankfurt 1971) را داریمانگیزه ها یا ارزش هاي خودمان 

اگـر بتـوانیم بطـور رد کـرد. آزمایشـگاهی می توان آنها را با مطالعات  می کنند کهطلب  چنینی تعهداتی را
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یک وهم است، یا مکانیسم هاي ویژه براي تشـخیص  که واکنش پذیریمان به استدالالت تجربی نشان دهیم

، پـس مـی نـداریم دانشی از انگیزه ها و ارزش هاي خودمان –خود  ريمستمبطور ، و یا داریماستدالالت ن

نـداریم. بـرخالف توصـیف  آزاد يه توافق گرایان، بگوئیم که اراد شرح هاي ارائه شده يتوانیم بر اساس 

شـرح  بـه توافق گرائی توسط پاکِت بعنوان منزوي شده از علم، باید بجاي آن فکر کنیم که علم مـی توانـد

   ده، و پاالیش دهد.تهدید کر آنها را داده،اطالعات شده ي فیلسوفانه ي توافق گرائی  هاي ارائه

توافـق گرائـی  "تعریفـی"از انتساب طبیعت  ممکن است اجازه دهید که التزاماتی را کنار بگذاریم که

راه سخاوتمندانه تر براي توصیف شک هـاي عـود کننـده در بـین دانشـمندان در بـاره ي . شود نتیجه گیري

در چیزي معرفی  يرایان را بعنوان در گیرتوافق گرائی این است که مجادله ي بین توافق گرایان و تناقض گ

است. در  "منازعه ي لفظی"از  (David Chalmers 2011) کنیم که شبیه به برداشت دیوید چالمرز

در بـاره ي حقـایق  رفمنازعه بین دو طرف وقتی لفظـی اسـت کـه دو طـ"شده ي چالمرز  شرح هاي ارائه

اره ي لفـظ مـورد اسـتفاده بـراي توصـیف آن حیطـه مربوط به حیطه ي مورد نظر موافقت کنند و فقط در ب

آرائـی وجـود دارد کـه مـا داراي  رویـداد: ). احتماالً تصـویر ایـن گونـه مـی شـود کـه515( "دموافق نباشن

شود یا  زده "آزاد اراده ي"برچسب  "نیروهائی هستیم که توافق گرایان شرح داده اند. این که به این نیروها 

بخوانیم، ولی توافق  آزاد یم آن را اراده يمصداقی است که داده شد: ما می تواندر نه یک منازعه ي لفظی 

ایـن . چیـزي کـه در اسـتمنازعـه  ي بـرايمقام علمی نیروهاي توافق گرائی به زحمـت مـورد می کنیم که

 نیروهاي اضافی مفروض در مـارك هـاي مختلـف از نظر علمی مورد منازعه است این است که آیا تصویر

  12. یا نه ائی محتمل هستندي گرآزاد

ولـی بطـور  جالب توجـه باشـد، آزاد مسئله ي اراده يچنین دیدگاهی از ممکن است که در نظر اول 

سـال گذشـته  40طـی  را کـه آزاد در بـاره ي اراده ي عملکردي مجموعه ي تحقیقاتی مهمادعاهاي  جدي

این  بوده) در خطرگرائی در خطر است (و  . آن چه که در منازعه ي توافقبد تفسیر می کند انجام شده اند،

 ، توجیه، یا شرح التزامات مسئولیتدفاعبراي  شده اند معرفیآیا نیروهائی که توسط توافق گرایان است که 

حـین توان تولید باورهاي حقیقی  براي گونه اي دیگر، یا به رفتارهاتوان انجام  برايهستند ( یا کافی  داشتن

. اگر چنین نیروهائی دارد)بستگی ي خاص مورد عالقه ي نظریه ي پرداز به نظریه هر کدامشان که  – تعمق

مـثالً، نیروهـاي گونـاگونی  –کافی نباشند، چیزي که باید بدانیم این است که آیا نیروهاي مختلف دیگري 

  کافی خواهند بود.  –هاي گوناگون تناقض گرایان طلب کرده اند مکتب که 

که نیروهـائی کـه  متوجه می شدند منازعه بود، هنگامی که طرفین درگیر فقط لفظی یچالشچنین اگر 

نـد، و می شوند متفـاوت اي گرایان به آنها متشبث آزاد از آنهائی که می شوندتوافق گرایان به آنها متشبث 
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افـق تو آزاد اراده ي"و  "ي گرائـیآزاد آزاد اراده ي"ی را با ارجـاع بـه هائاین که ما می توانیم چنین تفاوت

چنـین  زیـادي دالئـل هبـ 13. شـودمنازعه ي توافق گـري برطـرف  باعث می شد که، مشخص کنیم "گرائی

آداب و رسـوم، قضـاوت  از دفـاعاست. عدم توافق بین طرفین در باره ي این که براي  اتفاق نیافتاده چیزي 

این است که ما براي در در توافق  مکافی هستند، برطرف شده است. عدکدام نیروهائی  مهمگرایشات ها، و 

 بتوانیم بطور مناسبیباشیم تا چگونه عاملی باید مسئولیت پذیري  –خور بودن پدیده هاي مشخص کننده ي 

سـؤالی کـه چـه چیـزي بـراي  – سؤال اسـت اینقرار بگیریم. فقط با دسترسی به جواب به  این جایگاه در

که بتوانیم ارزیابی کنـیم  قرار خواهد دادضعی در مورا که ما  -سرزنش و ستایش اخالقی شده الزم است؟ 

شـده توسـط تنـاقض گرایـان و توافـق  شرح هاي ارائه. ین شکلی از عاملیت را داریم یا نداریمکه آیا ما چن

  توافقی عمیق در باره ي این سؤال دارند. نمایانگر مکتب هائی هستند که عدم گرایان

کمـک مـی کننـد  آزاد وقتی به حل سؤاالت اراده يمعموالً رأي هاي علمی در باره ي عاملیت فقط 

ممزوج شده باشند. بـا در نظـر  آزاد با دیدگاه قابل مالحظه اي (و معموالً جدل شده) از الزامات اراده ي که

 بهتر اسـت کـه ،گرفتن این که شخص نمی تواند چنین موضوع فلسفی را بدون فلسفه بافی حل و فصل کند

   14.کرد بی اعتنائیبه آن اخت تا با به چنین کاري پرد مستقیماً

بنابراین، توافق گرائی بذله گوئی تعریفی نیست، و منازعه ي با توافق گرائی منحصـراً یـک منازعـه ي 

 شرح هـايبا باید  کرده است، معلومرا  آزاد ده ياگر بخواهیم نشان دهیم که علم نبود ارا لفظی هم نیست.

 جا که من می دانم هیچ دانشمندي که ادعـاي وجـود نداشـتن اراده ي . تا آنردک غنی توافق گرایان مبارزه

  را می کند بطور جدي دست به این کار نزده است. آزاد
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  ابداعیو وضع  کاهش

  

: اکثر ادعاهاي جالب توجه در بـاره ي آن چـه گفیتم  آن چهبیشتردیگري براي مشخص کردن راه این هم 

تا حدي حـول موضـع گیـري  حداقل ،نشان می دهد یا نمی دهد آزاد که علم در باره ي منازعه ي اراده ي

امـا، در بعضـی مـوارد،  مناقشه برانگیز هسـتند. ند که اکثرشانمی چرخ آزاد هاي فلسفی در باره ي اراده ي

ند. اظهار نظرهائی را در نظر بگیرید که جدیـداً توسـط زیسـت شـناس پیش فرض هاي فلسفی کمتر آشکار

 Anthony Cashmore)می ملی علـوم، یعنـی آنتـونی کشـمور بیـان شـده انـد برجسته و عضو آکاد

  کشمور ادعا می کند که .(2010

  

تعداد زیادي از مباحث مربوط به رفتار انسان بر اهمیت نسبی ژن ها و محـیط زیسـت متمرکـز 

در شده اند، موضوعی که اغلب در الفاظ طبیعت در مقابل تربیت مورد بحث قرار گرفتـه انـد. 

فرامـوش مـی شـود:  بخش مهمی از منازعـه غالباًاهمیت نسبی ژنها و محیط، رکز بر مسئله ي تم

هیج شخصی نمی تواند مسئول ژن هایش و محـیط زنـدگیش باشـد. از همـین تجزیـه و یعنی 

تحلیل، مصمئناً می توان نتیجه گرفت که فرد نمی تواند بطور منطقی براي رفتـارش مسـئولیت 

  )4499داشته باشد. (

  

که مشابه با انگیزه ي  دهدمی ارائه روئی  عقب شرح، بنظر می رسد که بحث کشمور پوزش طلبیدر اولین 

. بـا (Strawson 1994)دیدگاه هاي گلن استراسن در مورد غیر ممکن بودن مسئولیت اخالقـی اسـت 

مسـئولیت  –بـی  از تامقاومت کنیم  این نتیجه گیريگوناگونی وجود دارند که در مقابل  دالئل این وجود،

عالوه : که این است احتماالً واضح ترین دلیل 15.کشیده شویمي براي ژنها و محیط به بی مسئولیت رفتاري 

بنظر می رسد که کـه او فقـط  ،(که کشمور سعی در آن نمی کند) که از استنتاجات خاص دفاع شود بر این

(رفتـار ) چیـزي اجـزاء سـازنده آن(یـا  مبـدعاگـر که بر اساس آن استفاده می کند یک اصل مشکوکی از 

ویژگـی هـم ان ) شکل گرفته شده از آنپس محصولش (یا نهاد  خاصی است، مسئوالنه ) فاقد یک ویژگی
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شده است، چنین اصلی نمی تواند صحیح باشد. چنین اصلی نشـان خواهـد گفته را ندارد. حداقل آنطور که 

را بر طرف نمی کند، پس آب هم نمـی توانـد مـایع داد که چون هیدروژن مایع نیست و نوشیدنش تشنگی 

  .باشد و تشنگی را بر طرف کند

د افراکشمور نتیجه گرفت که نمی توان  "تجزیه و تحلیل ساده ي"بنابراین، به سادگی نمی توان از 

هنـوز رآي نهـائی در بـاره ي ایـن عـدم  اما فـرض بگیـریم کـه "مسئول رفتارشان گرفت. بطور منطقی"را 

 آزاد مـا اراده يطرفداران نظریه اي کـه  اده نشده است. کشمور ادامه داده و اعتراض می کند کهموافقت د

حـاوي آن  بایـد آزاد از ارده ي جـدي محاسـبه يه ي توضیحی نیستند که هـر ارائ داریم به سادگی قادر به

توضیحی بـراي اراده  که ادعا می کنند که که چیزهاي زیادي نوشته شده می نویسد که: نظر به اینباشد. او 

ارائه داده اند، همه ي این نوشته ها بدون استثنا فاقد هرگونه اشاره اي به جزئیات مولکولی مربوط به  آزاد ي

  .(4500 – 4499)"مکانیسم هاي آن هستند

شرح هـاي ارائـه شـده ي  با او آشنائید، روشن می شود که نباش نشانه ات کشموراگر چنین ارجاع

که فکر مـی شـود کـه  ی راگوناگون شرح هاي ارائه شده ي، شاید او چون که 16دود است. فلسفی نسبتاً مح

 –مکانیسم هاي اسـتدالل  می توان از این ها نام برد: براي مثالرا نخوانده باشد.  ،هستند آزاد درگیر اراده ي

  هماهنگی ارزشی ،(identification) هویت دادن ،(reasons – responsiveness)  پذیري

(value – coherence)،  تقویـت کوانتـومی(quantum amplification). او  هـم یـا، شـاید

از اجزاء تشکیل  محاسبه اي "باشد این  "جزئیات مولکولی "از  بدنبال شرح دیگري است. (شاید مقصودش

 درزمینـه  یـا شـاید هـم بـه سـادگی مقصـودش مولکـول باشـد. ،"معمولی استناد شده دهنده ي برداشتهاي 

  چگونگی مقصود این عبارات روشن نیست.)

توانیم اعتراضش را کنار بگذاریم. اما، من فکر می کنم که  اگر کشمور با نوشتجات آشنا نباشد می

 . آن چه کهکه در ارتباط با موضوع گسترده تر هستی شناسی استصحبت می کند او از دلواپسی عمیقتري 

 اراده ي مسـئله يکـه  گرائـی و سـطح توصـیفی اي ي کاهش در باره من در ذهنم دارم نگرانی هائی است

  بر می خیزد.از آنها  آزاد

 "ابـداعی"من در جاي دیگري فرض گرفته ام که دانشمندان با چیزي که فیلسوفان بصـیرت هـاي 

حـداقل فکري که مسئولیت اخالقی مستلزم این است که ما  بامی شوند، یعنی  به تحرك واداشتهمی خوانند 

بایـد از  آزاد هـاي، رفتارنوع اسـتداللشبکه ي عاملی باشیم. در این  تار و پودهايبعضی از  غائی عمبدباید 

وارده  شـناخت ویژگـی هـاي ازعامـل  انه يآزاد صورت بندي ماقبل تصمیمات مربوطه ي عامل، یا مسببان
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 اجزاء اساسی اراده ي بر استیال برايرا  دیدگاه هائیچنین آنهائی که  .باشد آزاد ،این تصمیم وابسته بههاي 

غـائی  هـاي مبـدع، بطـور درخـوري، گاهگـاهی بایدالزم می بینند که ما ، مورد استفاده قرار می دهند آزاد

 رفتارهائی باشیم که از ما سر می زنند. 

 ونی وجـود دارنـد کـه مـی تـوانیم چنـینخـالص، راه هـاي گونـاگ ادراکـیبعنوان یـک موضـوع 

از نـوعی کـه توسـط کشـمور  ،علمـی آزاد اراده ي گرائی شک ایده ي مهم 17درخواستی را اجابت کنیم. 

. را رد مـی کننـد رفتارياقناع الزامات منشاء بودنی علمی احتمال نتایج تحقیقات ه این است که پیشنهاد شد

ان ترس دارنـد کـه علـم من پیشنهاد می کنم، که بنظر می رسد که نگرانی واقعی این باشد: کشمور و دیگر

از همان مصالحی درست شده ایم که همه ي چیزهاي دیگر ساخته شـده انـد. در  ما در نهایت دهد کهنشان 

 عناصر (فیزیکی) کـه تشـکیل دهنـده هایمـانن همان توان هائی هستند که همیکه داریم  نیروئینتیجه، تنها 

بعنـوان  –انـد کل گرفتـه هستند در اختیارمان می گذارند. از آنجا که انسانها از عناصر رده پائین فیزیکی شـ

نیروئی که داریم بـه  هر –شروع، مولکول ها، بلکه از آن هم بنیادي تر اتم ها، و حتی بنیانی تر از آن انرژي 

منحصـراً بخشـی از  ند. از آن جا کـه ایـن عناصـر و نیروهایشـانمحدود می شونیروهاي اجزاء سازنده ي ما 

، آغـازي و غـائی در انجـام ویژه ابداعینیروي  داشتنی براي فضائهستند، براي انسانها  ي علتی جهانشبکه 

و مسئولیت اخالقی باید کنار گذاشـته  آزاد آن چه که از آنها سر می زند، باقی نمی ماند. در نتیجه، اراده ي

  شود. 

و مسـئولیت  آزاد کاهش گرائی است که شک گرائـی اراده ي وسیعانگیزه ي  ، در این تصویرلذا

جهـان  از دیدگاه این دانشمندان یافتـه هـاي علمـی 18ین دانشمندان به تحریک در می آورد. اخالقی را در ب

 کنیم. آویزانآنها  بارا  انسانها بودنرفتاري  مبدعنشان می دهند که قالبهاي خوبی وجود ندارند که آرزوي 

رفتارهـاي  مبـدعوان اي را بعنـ نیروهاي ویژهتقریباً هر بررسی اي که سعی می کند تا  و، عنصري دوگانگی

  .، قابل دفاع نیستندجهان پیدا کنندجائی در در انسانها 

هسـتند، و شـامل  ارد نـیش زننـده ايمو* (emergent) ينوظهورو  ناشی از کاهش گرائی سؤاالت

 می شوند. ولی، در نسخه هائی از کاهش گرائی آزاد ازمنازعه ي مربوط به اراده ي فراوان تري موضوعات

انـد.  ادهکه کشـمور و دیگـران ارائـه دهستند  همان اصولی ناشی ازوجود دارد که  شک کردنبراي  دلیلی

مکانیسـم هـاي  شـرحدر نظریـات کشـمور ایـن باشـد کـه اگـر مـا در  بنظر می رسد که ایده ي عملکـردي

 ت کهنیس معلوماحتماالً موضوعات را بطور مناسبی شرح نداده ایم. نپردازیم،  به جزئیات مولکولی مسئولیت

از یک طرف، و مختصـات اتمـی  معرفتی در سطح مکانیسم هاي شرح برمثالً، ( یمولکول استدالل در سطح

  از طرف دیگر) ارجحیت داشته باشد. 
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-------------  

*مترجم: براي شرح بیشتري از کاهش گرائی و بخصوص نوظهوري در کالن سامانه ي جهان و بخصوص 

ه من به ترکیب جهان، و آفرنش و پیدا شدن تدریجی قوانین موجود در زیر سامانه ي حیات که روش نگا

در جهان، بدون الزام به پیشینی بودن آنها است، بـه کتـاب سـیر تفکـري در آفریـدگار (هـا) آفـرینش و 

  آفریده ها مراجعه کنید. 

  

 بنیـاد خـوبی مـی دهنـدارجحیـت  "پـائین" ردهکه به توضیحات  روشهائیممکنست در بعضی موارد    

کنـونی، در  شـرح هـايمسئولیت اخالقـی (و در  انندهنجاري م –د. اما، در برداشت هاي اجتماع نداشته باش

) موضوع بسیار ساده تر است. دیدگاه محتمـل تـر چنـین موضـوعاتی ایـن اسـت کـه آزاد برداشت اراده ي

مهـم هنجـاري  – برداشت هاي اجتمـاعشرح  که درجتماعی در برقراري آن چه ارویه ي   و عالئق تحلیلی

  . نقش دارندهستند، 

که بـا  باشد براي مثال، فرض بگیرید که یک نفر از کره ي مریخ براي مالقات ما بیاید و برنامه داشته     

ت چیـزي بنویسـد. مـا قبـول کـرده، همـه ي موضـوعا رد گل زدن در فوتبال امریکائی (تاچ داون)ومما در 

و امتیـاز وقتـی داده مـی  "امتیاز دارد 6چ داون تا" مثالً،می نویسیم،  معمولی در باره ي این بازي را براي او

امثـال و  "خـط دروازه ي حریـف رد شـود از که هنگام بازي توپ در دستش هست یک بازیکن"شود که 

مـا تلـه پـاتی بـه  که مریخی به این مقاله با این گفته جـواب بدهـد (یـا بطریـق باعث تعجب خواهد شد. این

 مطلقاًدهد، می شرحی براي تاچ داون ارائه که ادعا دارد  ونوشته شده چیزي که این همه  وجود با: ) بفهماند

   ".نکرده استاشاره اي به جزئیات مولکولی مربوط به مکانیسم هاي آن 

هسـتند. هـا از شـرح دادن  دیگري که مریخی ها بدنبال نوع بگوئیمخوبی داریم که  دالئل در این جا    

 تربـاالهاي رده ي هامورد نظر است پدیده  براي بعضی از شرح دادن هاآن چه که یم که، بگوئ شاید بتوانیم

، امـا ویژگـی ترکیب شده باشندپائین تـري  ردهممکن است از چیزهاي پدیده ها  در این سطوح. هستند

هسـته ي رح شـسطوح پائین تر یافت. اگر شما بـه  این توان براحتی در یرا نممهم براي ما و هاي مورد نظر 

دقیقاً در جاي اشـتباهی ، نگاه کنید توپ بازيمرکزي تاچ داون در مولکول هاي بازي کنان، زمین بازي، و 

  نگاه می کنید.

، فیزیک دانان به موضـوعات اسان به موضوعات زیست شناسینیست که زیست شن البته، جاي تعجب    

نجـاري در حرفـه ي از قدیمی ن دهند. اما پندي تماعی عالقه نشافیزیکی، و جامعه شناسان به موضوعات اج
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نباید فکر کنیم که چون چکش در دست داریم، هر چیزي میخ است. شاید واقعـاً عالقـه  این جا مورد دارد:

ایـن اشـکالی نـدارد. امـا،  خاطر خود مسئولیت اخالقی باشد. مسئولیت اخالقی به به زیست شناسی ِ  کشمور

کردن مجوز ستایش و سرزنش د که داردلبستگی عاملیت که به نیروهائی یه توجبراي هر برداشتی از حداقل 

یا تشکیل دهنده، و نه بعنوان منبـع معمـا و  دهندهبعنوان تحقق  ند، زیست شناسی فقطرا صادر می کعاملین 

و  دآزا اراده ي هنجاريِ –راه حل ها اهمیت پیدا می کند. در نگاه اول، ابعاد جالب توجه عاملیت و اجتماع 

مانند بازي فوتبـال، جزئیـات مولکـولی اهمیـت کمـی مسئولیت اخالقی باید ویژگی هاي رده باالئی باشند. 

 قه ي نهائی، اراده يمنط زمین بازي، بازیکنان فوتبال،دارند، و وقتی که به اجزاء مولکولی تشکیل دهنده ي 

چندین تحقق دهنـده ما ممکن است  موضوعات رده باالي مورد نظر، و مسئولیت اخالقی می پردازند، آزاد

   ي مشخص را تحمل کنند.

 تـوانبممکـن اسـت،  مـی تـوان سـؤال کـرد، همانطور که در باره ي ویژگیهاي مولکولی تـاچ داون   

کرد. بعضی اوقات، جواب هـاي بـه ایـن سـؤالت  آزاد اراده ي ویژگیهاي مولکولی در باره ي هم سؤاالتی

 ولکول هاي سازنده ي توپ فوتبال ممکن است نقش کم و بیشی در اینبراي مثال، م –جالب توجه هستند 

داشته باشند که در بعضی شرائط تاچ داون انجام می شود و در شرائط دیگر نمی شود. باز هم تکرار می  امر

و مسئولیت اخالقی بطـور واضـحی از پیشـرفت هـاي علمـی جـدا  آزاد نظریه هاي اراده يرویهمرفته کنم، 

  نیستند.

و مسئولیت را جالب توجه و مطلع کننده می  آزاد اما، چیزي که پیشرفت هاي علمی در مورد اراده ي    

محـرك کـه اي مربوط مـی شـوند هنجاري  –ا چگونه به نقش هاي اجتماع این پیشرفتهکند، این است که 

نـی ایـن کـه بـه یع – آزاد مسـئله ي اراده يشکل دهنـده ي  موضوعبعنوان براي مثال، . اندسؤاالت فلسفی 

بـا شـروع از زیسـت رویهم رفتـه،  -الزم هستند؟  چه نیروهائی ستایش و سرزنش منظور صدور مجوز براي

 بررسـی در این نـوعبنیادي براي کشف این که چه چیزي مورد نظر است،  شناسی، فیزیک، و یا سایر علوم

بـه سـختی از دیم، ایـن مسـیرها در پیش خواهد بود. عالوه بـر ایـن، همـان طـور کـه دیـ راه پر پیچ و خمی

کـه شـامل احتمـال  مبـاحثی –ند ناجتناب می ک باحث مهم فلسفیطیف وسیعی از مطرفداري بی مناقشه از 

چنـین  اسـت، و ایـن کـه تابـداعی ملـزم بـه آزاد ياین کـه اراده  آیا نوظهور، سببینیروهاي بوجود آمدن 

  .ها می شوند نقابل فهم کرد، و امثال ایاحتیاجی را چگونه می توان 

رسید بدون این که موضوعات  آزاد بطور مجمل، واقعاً مشکل است که از علم به شک گرائی اراده ي   

  مهم، و معموالً مناقشه برانگیز فلسفی را مد نظر قرار داد.
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    3.  

   

دت چیز بشـ آزاد اراده ي نیست گرائیدر مورد  ادعاهاي خاص دانشمندان، علیرغم کاستی هاي موجود در

از دنیا  ها برداشت قدیمیاز  باستانی عتیقه يیک  آزاد وجود دارد. بنظر می رسد که اراده يجالب توجهی 

  . نمی گرفتیمچندان جدي آن را ، ما نمی رسیداز اولیاء فرهنگی و اخالقی به ارثی که اگر باشد، 

کـه ی ئنیروهـا دقیـق بررسـیکـه  تقویت شـوند این برداشتبا تا حدي ممکن است این گونه تفکرات   

جهـان قطـع فیزیکی  بطور بنیادي از طبیعتاین نیروها که  نشان می دهند بنظر می آیندظاهراً مختص انسانها 

همین واقعیت  ،بطور بنیادي از جهان مجزا هستندانسانها  که تصور می کنندکه  ئیاهرابطه نکرده اند. براي آن

 کـه اراده يامـر اثبات این  و بر خط سیر علوم بازتابی یقت،در حق. باشدنگران کننده ممکن است به تنهائی 

 "تصـویر بـارز"تدریجاً آنهـا را از هم فقط مورد دیگري از یاوه گوئی هاي متافیزیکی است که علوم  آزاد

ممکنست بر نگرانـی  است، علم متعلق به اعصار ما قبل و که بطور گسترده اي مقبول افتادهدش از خوانسان 

  افزاید. بی این افراد

د. بنـابراین، اگـر مـا مشـتاق ادامـه ي مسـیرهاي وجـود دارنـ آزاد مالحظات قدرتمندي بر علیـه اراده ي

را تهدید می کند کـه بـراي  چیزيباشیم، مشکل نخواهد بود که باور کنیم که علم استاندارد شک گرائی 

تی در مورد مسیرهاي آشـنا بـه نارضای با در نظر گرفتنما خیلی مهم جلوه می کند. پس، سؤال این است که 

کـه علـم چیـزي را عـوض  و از طرف دیگر، اضـطراب در بـاره ي ایـن فـرض شک گرائی از یک طرف،

ست که بدنبال چالش هاي تازه اي در باره ي این موضوعات چه خواهیم گفت. یک راه این انخواهد کرد، 

حتمـاالً در خـواهیم یافـت کـه تهدیـدات بگـردیم. ا آزاد بر علیه وجود اراده يم ویکی از رشته هاي عل در

بـا متکـی نیسـتند.  که تا حال ارائه شـده انـد بر یافته هائیوجود دارند که  آزاد خاص دیگري براي اراده ي

توجـه بـه نوشـتجات در ایـن بـاره اما ، پشتیبانی کنم این یافته هاوجود این که من نمی خواهم در این جا از 

بدون درگیري هاي قابل مالحظـه ي  کلی همیشه پیش خواهد آمد که امرن ایبشدت اشاره بر این دارند که 

  19وجود ندارد. آزاد اراده ي نیست گرائیراه واضحی از علم به فلسفی 
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فلسـفی را  مسیر دوم این است که راه دیگري پیش گرفته و الزام ارتباط دادن شک گرائی به تعهـدات   

را پیش بگیـریم. همـان طـور کـه در سـرآغاز  آزاد لسفی اراده يف نیست گرائیکه  قبول کنیم. به این معنی

کـه ممکـن اسـت را دست نخورده باقی خواهد گذاشـت  این احتمال اشاره کردم، دیدگاه من در این مقاله

بررسـی . بنـابر ایـن؛ مـی تـوان وجود داشته باشـد آزاد اراده ي نیست گرائیبراي قبول اساس فلسفی خوبی 

منجمله، منازعه در باره ي متافیزیک عاملیت، تجزیه و تحلیل اسـتعدادها، الزامـات موضوعات فلسفی آشنا، 

. با ایـن مورد بحث قرار دادي و مسئولیت، چرا و چگونگی تجربیات فکري، و امثال این ها را آزاد مفهومی

، نظریـات شـک گرائـی در واقـع. شـود به نتیجه ي شک گرائی تضمین نمـی دنرسی با این کار هموجود، 

ي اقلیتی در نوشتجات باقی خواهد ماند. قبل از انجام چنین کاري، دلیل خاصی وجود ندارد ابصورت نظریه 

 پابرجا خواهد ماند. آزاد که فکر کنیم که شک گرائی فلسفی اراده ي

را قبـول مـی  بـارزکه نگرانی هاي شک گرایان در بابت تصویر  راه سومی هم وجود دارد. راهی

بدهیم می تـوانیم تعهـدمان بـه آن را  آزاد اي به اراده ي تازهکه اگر ما الگوي  ی گویدمکند، در حالی که 

نظریـه اي  آزاد در بـاره ي اراده ي گرائـیحفظ کنیم. این همان مسیر تجدید نظر طلبان است. تجدید نظـر 

فهمیده ایم، یا (ج)  را بد فهمیده ایم، یا (ب) ما الزامات آن را بد آزاد است که یا: (الف) ما طبیعت اراده ي

استناد شده را می توان با الگوهائی از  آزاد تحقیقات مفهومی و عملی اي که براي آنها اراده همه يحداقل 

 علمی حاضر مطابقت کند. مطلقعاملیت دوباره طوري انجام دهیم که با دیدگاه 

شده رائه اشرح مورد بین تفکر انجام شده در ما براي درك ایده ي اساسی تجدید نظر طلبان، اگر 

باید در باره ي آن فکـر کنـیم، تمـایز )، و آن چه که آزاد ل، اراده يیک حیطه یا ایده (براي مثا در باره ي

 .در نظـر بگیریـدبعدي را  تجویزو  ،پیشین تشخیص مفاهیمشرح قائل شویم، کمک بزرگی خواهد کرد. 

موضوع مورد نظر با جنبه هائی  تجویزي حشراست که  گرائیتجدید نظر  هنگامی شرح دادن دراین مورد

است که به ما  گرائیوقتی تجدید نظر  شرحداشته باشد. می توانیم بگوئیم که  آن تناقضتشخیصی  شرحاز 

با آن چـه کـه مـا در بـاره ي آن (شرح تجویزي) بگوید که آن چه که ما در باره ي موضوع باید فکر کنیم 

اراده  گرائـیتجدید نظر تجویزي . بنابراین: نظریه ي ندارندگاري ساز(شرح تشخیصی) با هم فکر می کنیم 

  فکر می کنیم، تناقض دارد. آزاد که ما در باره ي اراده ي با آن چیزي آزاد ي

 منحصـراًتا  ریخته شود آزاد شک گرایان اراده ي که آب به آسیاب ي باعث می شودچنین تمایز

اي جبـري  وصـففکر کنیم. اگر من مثالی از  آزاد اراده ي به باید چگونهما بشوند که  اتیتجویزمتمایل به 

فقـط بـه  د،شـوسست مـی  آزاد زیربناي باور راسخ ما از اراده ي براساس آن به شما ارائه دهم، که جهاناز 

کنیم. اما این  فکر آزاد در باره ي اراده يباید شما چیزي در این مورد را نشان داده ام که چگونه من و شما 
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باورهاي درستی داریم و یا ایـن کـه  آزاد که آیا من و شما در باره ي اراده ي گذارمبی پاسخ می را  سؤال

  . یا نه عوض کنیم آزاد باید فکرمان را در باره ي الزامات اراده ي

در  را آزاد اراده ي در بـاره يراسـخ  باید بـاوري که چراي این  باره مستقل در شرحیدر غیاب 

فهمانـده حقیقـی، واقعـی، و اساسـی به آنها چیـزي  آزاد اراده يطبیعت مورد در  تا کردتزریق  اذهان مردم

در بـاره ي مـا چیـزي  بـه فقـط – واقعـی چـه و تخیلی چه – ادراکاتواکنش ما به  که ردفکر ک باید ،شود

 ایـن تجربیـات،بـا در نظـر گـرفتن همـه ي جوانـب، امـا می گوید.  آزاد بهترین نظریه ي تشخیصی اراده ي

  را بفهمیم.  آزاد کنند که ما چگونه باید اراده ي معینتجویزي اي را  شرحبخودي خود، نمی توانند بهترین 

 کـه محتاج این است آزاد در باره ي اراده ي گرائیممکن است اعتراض شود که هر تجدید نظر 

 در بـاره ي اراده ي با آن چـه کـه مـا معمـوالً جدید آزاد اراده ي شرح چرا ما باید فکر کنیم که دهدشرح 

بطریقـی  یـد ایـده اي را تحمـل کنـیم کـهفرض می کنیم فرق دارد، یا باید فرق داشته باشد. چرا مـا با آزاد

  طفره رفتن نیست؟ داریم؟ آیا این فقط آزاد باورهاي غلط مهمی در باره ي اراده ي

چـرا مـا بایـد کـه گونی وجـود دارنـد گونـا دالئـل ،به این سؤاالت می توان گفت کـه در جواب

می توانند با فهم بصیرتی ما  آزاد شده تجویزي اراده ي هاي ارائه شرحاحتمالی را جدي بگیریم که بهترین 

 مـا وجـود دارد کـه حتـی در جامعـه ي زبـان شـناختیواقعیتـی  این که ناسازگاري داشته باشند. اول، آناز 

ل دهنـده ي یـک مجموعـه ي شـکن و شـما وجود ندارد. مـ آزاد يدر باره ي معنی اراده  موافقت چندانی

زبان شناختی  شود که انشعابات مهمی در جامعه ي معلومبسیار محدودي از اطالعات هستیم، و ممکن است 

وجود  در باره ي معانی اصطالحاتتفاوتهاي قابل مالحظه اي مختلف بین جوامع که  ما وجود دارند، یا این

نحوه ي استفاده هاي دیگر از این مواجه می شویم که آیا  با سؤاالتیا م در این باره اگر چنین باشد، 20دارند.

  کنیم.  قبولرا  آزاد ، و بر چه اساسی می توانیم یکی از این برداشت هاي اراده يیا بدتر ندبهترمعانی 

 و باورهـاي مـردم و دوم، ممکن است که با در نظر گرفتن دانش محدودي که در باره ي مقاصـد

 آزاد شود کـه مـا متافیزیـک اراده ي معلومیم، با بحث هاي ابتکاري اي که استفاده می کنیم دار آنهاامثال 

آداب و رسـوممان اشـتباه گرفتـه ایـم  "واقـع بینـی هـاي معرفـت شناسـی"(آن چه را کـه الزم دارد) را بـا 

(Vargas 2006). مورد  که انممعرفتی هايبرمیان  از آزاد از هستی شناسی اراده ي مانکردن برداشت آزاد

 کنیم کار ساده اي نیست. و، تا آنجا که من مـی دانـم، دنبالآن را در دنیاي واقعی  تا گیرندمی قراراستفاده 

ندارد کـه قضـاوتهاي معمـولی در بـاره ي بعضـی از موضـوعات مـورد  امر خوبی براي این شرحهیچ کس 

منجـر بـه رهـائی  چه وقتو  ،ع استاز متافیزیک موضو فقط بازتاب ارزیابی ايچه وقت مناقشه ي فلسفی 

  21 .(غلط یا درست) می شوند اهاي کشف کننده ي معرفت شناسانهجایزالخط
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ن هسـتند کـه ایـ يگویـاد که نتصاویر نسبتاً آشنائی وجود دار براي این تفکردر فلسفه ي زبان  سوم،

وینده چه هدفی بـراي حداقل بعضی اصطالحات بطرقی عمل می کنند که کامالً به این بستگی ندارند که گ

 که آب چیسـت. براي ارجاع به آب، بدانم دارد. حداقل در بعضی موارد، من الزم ندارم که هااستفاده از آن

(بـراي مثـال،  دارممن باورهاي غلط یا بشـدت مبهمـی در بـاره ي آب شود که  معلومممکن است بوضوح 

مـن  است). با این وجـود، آب وجـود دارد و و غیرقابل تقسیم بنیادي یک عنصر آب که همان باور باستانی

  .در باره ي آن صحبت کنم ،ممی توانم علیرغم باورهاي مبه

بـین  اخـتالفتنهـا تصـویري نیسـت کـه  – گسترده ي ارجاع گرایانـه تصویریعنی  –چنین تصویري .

کـه  سـبیمتناي  پیچیده حشرمی کند.  قبولرا چیز آن  واقعیتو ي خاص زچگونگی تفکر ما در باره ي چی

باورها و دنیا اجازه می دهد.  براي توجیهبه انعطافی  همارائه شده  *(internalist) "گرایان درون"توسط 

 شـود کـه مبتـذل تـرین ارجـاع کند که یک اصطالح به هر گونـه صـفتی قبولبراي مثال، شخص می تواند 

این مشتق مـی  ارجاعات از بخشی از ،دهد. در این جامی جمالت در باره ي یک موضوع را حقیقت جلوه 

از  ناشـی بخشـی دیگـرو ، (متـرجم: درون گرائـی) چه فکري مـی کنـیمموضوعات د که ما در باره ي نشو

از این  یک. در هر (مترجم: برون گرائی) صفات جهان دارد بااصطالح این ما از که استفاده ي است تناسبی 

 را از اسـتفاده هـاي خـام مـا مفهـوم خاصـیتـا  پیش مـی آیـدفرصتی  "آزاد اراده ي" ایده ي براي موارد،

  برداشت کند. 

-------------  

یک موضوع در چنـدین حیطـه  گرائی دو روش مخالف هم براي توضیح *مترجم: درون گرائی و برون

توضیحی در باره ي موضوع مورد نظـر را  ي فلسفی است. درون گرائی معموالً ارجاع به باوري دارد که

ارائه داد که به اندرون شخص یا ذهن کسی تعلق دارد کـه آن را در نظـر  ه چیزهائیمی توان با اشاره ب

رونی است کـه بـه مـا انگیـزه یچیزهاي مربوط به جهان ب که می گویند، برون گرایان بالعکسمی گیرد. 

  می کنند.  معینداده، باورهایمان را موجه کرده و معانی را 

  

ا فرض بر این (ب آزاد سنتی و ساده لوحانه ي ما از اراده ي شود که عالقه ي معلومچهارم، ممکن است 

هـیچ چیـز عملـی مهمـی (بـراي مثـال، اسـتحقاق بـراي  از ) بطور اخصکه بطوري منطقی یک پارچه باشد

گرائـی آزاد عاملیـت نـوعمـا  اگـرلذا، براي مثال، فرض بگیرید که ستایش و سرزنش) پشتیبانی نمی کند. 

گرائـی آزاد آزاد کشـف کنـیم کـه اراده يهـم . اگـر بـود میکافی و سرزنش ستایش  براي توجیه داشتیم

یا صـفات دیگـري در مـا و آداب و  داریم و نوع دیگري از عاملیتشود که  معلومممکن است اما نداریم، 



 

 نشر آواي بوف                                                                      307

 

ما ن وجود دارند که استحقاق ستایش و سرزنش را توجیه می کنند. اگر چنین اسـت، ایـن کـه مـا بـه رسوم

بیشـتر بنظـر  ،مرکـزي) یـا نـدهیم –مسـئولیت  در دسـتادامه دهیم (در مصداق  آزاد ي ارادهدر باره  بحث

  تا چیز ماهیت داري در باره ي فلسفه یا علم.  شدبا و میثاقیی عرفی موضوع

تجدید که  ها بطریقی تابت می کننداز این  ییکقطعاً من در این جا نشان نداده ام که  واضح است که

 Vargas)داده ام  نشان. من این را در جاي دیگري امکان عملی دارد آزاد ي اراده ي رائی در بارهنظر گ

2013a). اي سـهل و سـاده مخـالف فـرضبشـدت  نـده ابا این وجود، مالحظاتی که در این جا ارائه شد 

. اگـر چنـین چیـزي درسـت باشـد، پـس شـک نمی تواند آغاز گر بحث باشدکه تجدید نظر گرائی  هستند

بایـد  را بپـذیریم، آزاد اراده ي نیسـت گرائـیقبل از این که نشـان دهنـد کـه مـا بایـد  آزاد اده يگرایان ار

  . تحقیقات زیادي انجام دهند

؟ من چند لحظه بعد دراین باره بیشتر خواهم گفـت، امـا حـاال ه شکلی استتجدید نظر طلبان چ شرح

گرایـان  توافق شرح هايه به تعدادي از بشدت شبیشرح تجدید نظر طلبان اجازه دهید که فرض بگیریم که 

. تفـاوت اصـلی می کنند امثالهمپذیري، هویت دادن، و  –استدالل  انندم اجزائی است، براي مثال، تأکید بر

ي را در بـر آزاد رداشـتهاي معمـولیب شرح هائیدر این است که تجدید نظر طلبان ادعا نمی کنند که چنین 

در این  یشرح هائجانشینی هستند، یا با در نظر گرفتن همه ي چیزها،  یئشرح هامی گیرند، بلکه در عوض 

شـک ممکـن اسـت که منظور ما چه باید باشد. در واقع، تجدید نظر طلبـان فکـر مـی کننـد کـه  هستند باره

است کـه  فلسفه، یا چیز دیگري) نشان داده ( به این معنی کهگرایان در باره ي چیز مهمی حق داشته باشند: 

  دارند.  خالفی نقص دارد، و توافق گرایان اشتباه می کنند که ادعاي آزاد ولی ما از اراده يفهم معم

منـاظره ي بـین تجدیـد نظـر کـه ببینیم  می توانیم شروع کنیم وبا در نظر گرفتن این موضوعات، حاال 

 کـه دهنـدقصد دارند که نشـان  آزاد یش می رود. اگر شک گرایان اراده يپطلبان و شک گرایان چگونه 

 آزاد ادعا می کنند اراده ي تجدید نظر طلبان است که نظرکه بر خالف قصدي وجود ندارد،  آزاد اراده ي

چـرا  باید بدانیم کـه است که توافق گرایان می گویند،تر شبیه به آن چیزي براي مثال) بیش( وجود دارد ولی

  ندارد.وجود  آزاد گیري کنیم که اراده يباید نتیجه  شک گرایان فکر می کنند که

و کوهن در مقاله اي که بطور وسیعی بـه آن ارجـاع شـده دقیقـاً همـین گیرین  جوابی آموزنده توسط

وقتـی کـه بـه "کـه  شرح می دهنـد. آنها (Greene and Cohen 2004)می سازد روشن مورد را 

معموالً آن را ي که ، طورآزاد صحیح است. اراده ياساساً  می رسیم، جبر مطلق آزاد خود موضوع اراده ي

از  برخاسـتهاین است که تصـویر  ایده ي مرکزي در مقاله ي آنها 22. )1783( "می شناسیم، یک وهم است 
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و مسئولیت را به گونه اي که ما بطور بصیرتی چنین اصـطالحاتی را مـی فهمـیم،  آزاد علم اعصاب اراده ي

سرنوشـت ، آزاد در بـاره ي متافیزیـک اراده ي علیـرغم بـی طرفـی قـانون و بعالوه، مورد تهدید قرار داده،

، مسـئولیت و آزاد شود که ما از شـر سرسـپردگی بـه اراده ي میمنجر جبرگرائی به این رو به افزون تهدید 

شـکل تـازه اي را. آنها نتیجه می گیرند که این امر در نهایـت قـانون مجازاتهـا پیدا کنیمتالفی جوئی نجات 

  خواهد داد. 

این چیزها را درست به همان طریقی کـه ادعـا مـی کنـد، تهدیـد  و می تواند ب بتواندشاید علم اعصا

و گیـرین  علم اعصاب چنین چیزهـائی را تهدیـد مـی کنـد. چرااین است که  سؤال عملی . در این جاکند

بـرخالف "ارنـد کـه ا دعرفـی مـی کننـد: جبرگرائـی. آنهـا ادعـرا م آشـناي بـد ذاتـیکوهن در این مورد، 

، آن طوري کـه مـا بطـور بصـیرتی مسئولیت راو  آزاد اراده ي جبرگرائی واقعاً سی قانون و فلسفه،ارتودوک

(مترجم:  "آقاي پاپت"). براي نشان دادن این موضوع آنها ایده ي 1780( آنها را می فهمیم، تهدید می کند.

  را ارائه داده اند.(Puppet) پاپت به معنی عروسک خیمه شب بازي است)

که از طریق کنترول ژنتیکی و  ،مهندسی شده اي است فردت این طور توصیف شده است، او آقاي پاپ

 آقاي پاپت اطمینان می دهنـد کـه او هندسان. مشرح حال شخصیتی و رفتاري خاصی دارد، دقیقشمحیطی 

خـورده ي  بهـم، حـین داد و سـتد ریخته شـده اي طبق طرح ،که استبوده داراي تجربیات و فرصت هائی 

 و کوهن ادعا می کنند که آقاي پاپت را نباید از نظر قانونی مسئولگیرین  د مخدر دست به قتل می زند.موا

مشکل مـی تـوان بـه او "دانست چون که به محضی که ما به مهندسی شده ي طبیعت رفتارهایش پی ببریم، 

  .)1780( "فکر کرد فعلبیش از یک آلت 

شده، نشان نمی دهد که ارائه که  به طریقیاما  است. دقیقرهان شکوهمند، و از نظر بصیرتی این یک ب

و گیـرین  خـود ، همـان طـور کـهمی شود. بـراي شـروع بحـثمسئولیت موجب بی اساس شدن جبرگرائی 

از کنترول جبرگرائـی ایـده آل انتظـار داریـم تضـمین  نتیجه اي را کهتوجه کرده اند، این مثال واقعاً  کوهن

شانس موفقیت در کنتـرول رفتارهـاي او را دارنـد. شـاید در  %95آقاي پاپت  نمی کند. مهندسان سازنده ي

. دنوجـود داشـته باشـ اندازه گیري، یا اشکاالت دیگـري در اختالل پیش بینی و کنترول یک سیستم جبري

جبري است، مثال مشابهی نشان مـی دهـد کـه ایـن رفتاري بگیریم که کنترول معذالک، حتی اگر ما فرض 

 اي یاثـر بخشـ کنترول ست که پایه هاي مسئولیت را سست می کند. اگر مهندسان آقاي پاپتجبرگرائی نی

کنترول حداکثري چنین در صد بر آقاي پاپت داشتند، با در نظر گرفتن  99,9999 در حد متافیزیکی سنگین
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تـار آقـاي رف مشـروط،حتی اگر، بطـور  فرضاً، این درجه از کنترول،آقاي پاپت،  و محیططبیعت بر ساختار 

  د. محتاط می کر به او ما را براي نسبت دادن مسئولیتپاپت جبري هم نبود، 

نشـان دهـد،  تهدیـدي را عدم تعیینـی در جبر و هم هم درآقاي پاپت بتواند مورد لذا، اگر مثالی مانند 

شـبیه بـه چیـزي بنظـر مـی رسـد بنظر می رسد که معرفی جبر بعنوان یک تهدیـد اشـتباه اسـت. در عـوض، 

مسـئله ریشـه ي  "تعبیه شدن در یک سیستم علتهـا"یا  سببیتعبیه شده اي ماز  ناشی راجعه ايدلواپسی 

به این  ، کامالًواقعی يمکانیستیکی تصمیم گیري بعنوان تهدید "طبیعت"با توسل به  باشد. گیرین و کوهن،

کـه مهندسـان  رسیمنتیجه باین  به(با این وجود، دقت کنید که اگر ما حتی بطریقی  23بی توجه نیستند.  نکته

یـا ارتعاشـات هیجـانی در  (ectoplasm)* هاي اکتوپالسـمی دستکاريآقاي پاپت رفتارش را از طریق 

 ،بنظر می رسد که مکانیسمکنترول می کنند، همان بصیرت هاي تبرئه آمیز ادامه می یابند.  **ماده ي اثیري

مورد نگران کننده ي خاصـی در  –جبرگرائی  مانند –آن طور که در مصداق فیزیکالیستی فهمیده می شود 

  باشد.) سببیباره ي تعبیه شده ي م

------------  

مترجم: اکتوپالسم در این جا به معنی ماده ي قابل مشاهده اي است که باور می شد از بدن حاضر کننده 

مرده ها در ارواح ی ، یا ماده ي شفافی که از حضور جسممکالمه با مرده ها تراوش می کند ي روح حین

  این مراسم تراوش می کند. 

مترجم: ماده اثیري یا اتري همان ماده ي فرضی اي بود که تصور می شد فضـاي بـین کـرات آسـمانی 

  جهان مملو از آن است.

  

مـورد اسـتفاده قـرار مـی ذکـر شـدند که در باال  گرائیاما، در این جا، بعضی از ابزارهاي تجدید نظر 

ه این که ما داراي واکنش هائی هستیم که گیرین و کوهن براي مورد آقـاي پاپـت شـرح داد . با قبولگیرند

کـه اي  تجـویزي شرحییا مسئولیت اخالقی، یا  آزاد باره ي اراده ي چیزي در در امر اما هنوز هم اینند، ا

قضـاوت کـه، یعنـی  ،دریافت هاي مـامی گوید به ما . چیزي که دباید از آن برداشت کنیم، به ما نمی گوی

تشخیصی فهمیده  یشرح ین وضع، این امر بعنوانساده لوحانه ي ما در این مورد خاص است. در بهتر هاي

  تجویزي برداشت می شود. شرح براي می شود که بعنوان مجوزي

. فـرض بگیریـد کـه مـا بتـوانیم داده نمـی شـود ه تجویز بـه ایـن سـادگی اجـازهحرکت از تشخیص ب

بدست آوریم، و بتوانیم مکانیسم هاي  جوهر قضاوت هایمان در باره ي آقاي پاپت در باره ي همگرائی اي
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علیرغم همـه ي ایـن هـا، نمـی تـوانیم  شرح دهیم.هم  هستند راچنین قضاوتهائی مولد که را روانشناسی اي 

مثـال،  بـراي، عالوه بر ایـندهیم. بنشان را دارند  آزاد چیزي در باره ي این که مردم اراده ي بطور واضحی

در بـاره ي  قضـاوتهاي سـاده لوحانـه بعلت مکانیسم هاي قابل شناسـائی روانشناسـی،که امر نشان دادن این 

لـذا، بـه مـا نخواهـد گفـت.  در باره ي فیزیـکچیزي  ،قرار می گیرندفیزیک در طرح هاي قابل تشخیصی 

 آزاد چیـزي در بـاره ي اراده آزاد اراده ي باره ي قضـاوتهایمان در مـورددر  ینشان دادن طرز همین چطور

  نشان خواهد داد؟ 

 برا ي مثال در نظـر بگیریـد کـه چگونـهاین نکته را دریابیم.  اهمیتراه هاي متعددي وجود دارند که 

برجسته کردن واقعیت عاملیت تعبیه شده ممکن است قضاوت هاي زمان حال ما را از مسئولیت بی پایه کند. 

ي باقی مانـده هنوز هم در روبروئی با کاهش گرائی علت ها دلواپسی ها این باشد کهراه دیگر ن است ممک

 ت ودر بـابابـداعیاما، همان طور که هنگام بحث در باب  داشته باشیم.در باره ي محتمل بودن عاملیت اي 

هسـتند بـار  صـحیحجزئیات مولکولی کشمور دیدیم، اگر کسی بخواهد ادعا کند کـه چنـین قضـاوتهائی 

  .ي وجود دارد که باید حمل کندسفی اسنگین فل

اقاي پاپـت نهفته باشد که  این ایدهما در  برائتیبصیرت هاي  برايمنشاء بالقوه ي دیگري  ممکن است

ه ایـن بـمهندسان آقـاي پاپـت  آلت فعلی و یکنترول نیروي هدف عملیاتی. یا آلت فعل است ،کنترول شده

بـه هسـتند،  عـاديو غیر دور مـا ی قضـاوتهاي مسـئولیتیحد از شرائط معمولاین  ئی تانیروها چنین که دلیل

باشد که ما  قضیه اینممکن هم هست که . شوند از مسئولیت برائتبصیرت هاي  موجبممکن است  راحتی

بـه  نمتجـاوزییـا  "حقـه بـازان"اجتماعی شدن) مستعد شده ایم کـه با (چه با تحول و تکامل یا  به خصوص

(عروسک خیمه شب بازي) فرضاً  "آقاي پاپت"اسم مفهوم به این دلیل،  24قوانین اجتماعی را کشف کنیم. 

 رادهنیـروي اآماده می کند. من تصور می کنم که اگر ما عامل را  "مسئول نیست"قضاوتهاي ما را براي 

رنگ دیگري می داد. باالخره، مقداري به واکنشهاي ما  به طرق گوناگونی نامگزاري اي، چنین می نامیدیم

ه ما براي استناد مسئولیت ممکن است به سادگی محصول جانبی عادتی باشـد کـه کـالً کاندیـداهاي از اکرا

یت می گردیم. اماً مسئولیت چیز مجموعاً بدنبال بهترین کاندید براي مسئولکوچکتر را چشم پوشی کرده و 

باشیم، بدون این نیست. ممکن است من و شما هر دو براي بعضی عواقب کامالً مسئولیت داشته  یشدن صفر

تا حدي، فکرمـان در بـاره ي ایـن مـورد بیشـتر ممکن است ، لذاکدام از ما به تنهائی مسئول باشیم.  ه هیچک

  ذهن باشد تا تفکر دقیق در باره ي شروط مسئولیت. بی نظم و ترتیبانعکاسی از عادات 
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ن اعتراضاتی جواب تشخیص ممکن است به یکایک چنی –با  – تجویز کردنطرفداران نظریه پردازي 

می تـوانیم نشـان دهـیم فرض بگیریم که  بیشتري دارند. اجازه بدهید که بدهند، اما تجدید نظر طلبان حرف

. کـردم مشـاهده کـه مـن نباشدبر اشتباهاتی منوط که همگرائی در قضاوتهائی که آقاي پاپت مسئول نیست 

وضع کمتـر این یم که آیان است کنجکاو شواتیمان را قبول کنیم، ممکقبل از این که حقیقت قضاوت مقدم

هائی شـده  دستکاري، نیروي اراده) مفعول بگوئیم آیا آقاي پاپت (یا بهتراز حد الزم شرح داده شده است. 

و منطق محروم کرده اند؟ اگر چنین کاري که او را از نیروهاي الزم براي تشخیص و واکنش به استدالالت 

   نباشد که او مسئول نیست؟ دلیل همینکرده باشند، پس چرا 

شد، پس چرا حفظ کرده با را براي تشخیص و پاسخ به استدالل و منطق آقاي پاپت / نیروي ارادهاگر 

بحث، اجازه دهید فرض بگیریم کـه مـا ادامه ي به خاطر  25نباید فکر کنیم که به هر حال، او، مسئول است. 

 موردممکن است هنوز هم بپرسیم که آیا در  یت ندارد. اماپاپت مسئولکه آقاي بمانیم  پا بر جا این تفکردر 

 لـوايبـه عملکردهـاي ایـن نیروهـا تحمیـل شـده اسـت. معمـوالً در چیزي  بطور ناروائی شرائط آقاي پاپت

. اگر یک مشکل آقـاي پاپـت ایـن خوب کار نمی کندکنترولی  –خود  ناچیزمقدار  ،العاده خارقاغواهاي 

، بسته به این العاده بوده است، پس خارقولی معمولی او مفعول کشش یا اغواي کنتر –که مقدار خود  باشد

هسـتند، چـه چیـزي را  براي چـیفکر می کنیم که ستایش، سرزنش، و مسئولیت چه  موارددر این  که ما

  . شوندمنشاء انگیزه هاي تبرئه آمیز بممکن است  ،انجام می دهند، و چه کاري بیان می کنند

تشـخیص  کـه از پیاده شـد يباشد که ایستگاه هاي زیادي هستند که می توان از قطارباید روشن شده 

که مشکالت  بگویدشخص ممکن است  ،دالئل . گرچه، با همه ي اینمنتهی می شود دادن به تجویز کردن

  . گرائیدلیلی براي اتخاذ الادري بودن است که براي اتخاذ تجدید نظر  درجهشک گرائی به همان 

می افتد. اگر می  گرائی است که مسئولیت به گردن هر شرحی با سطح انتظارات تجدید نظردر این ج

وجود دارند، در  آزاد زائی براي برداشت معمولی ما از اراده ي خواهیم تصدیق کنیم که تهدیدهاي مشکل

ان بایـد که برداشت را می توان بطور مثرالثمري از نو طرح ریـزي کـرد، تجدیـد نظـر طلبـ بگوئیمحالی که 

  ارائه دهند.  گرائیشرحی از اصول تجدید نظر 

  4.  

. من در بخـش قبلـی، ذکـر کـردم کـه شـرح ندارد که شرح تجدید نظر طلبان اقامه شودجود وواحدي  راه

براي شرح عقایـد راسـخ مـا داشتن  باشد، بدون ادعابه توافق گرائی  خیلی شبیهمی تواند  گرائی نظر تجدید
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کـه شـرح هـاي توافـق گرائـی امـر  نظـر گـرفتن ایـنبا این وجـود، بـا در و می شویم. وقتی که با آنها روبر

شود که بهتـرین شـرح  معلومید نظر گرایان برپا شده، ممکن است آمال تجد در نظر گرفتن استاندارد بدون

 بدنهمن تجدید نظر طلبان ممکن است حدود و ثغوري ویژه داشته باشد. در آن چه که در ذیل خواهد آمد، 

ارائه خواهم داد که مقروض بسیاري از شرح هاي توافق گرایان است، اما  را اي گرائیتجدید نظر نوعی  ي

  ویژگی هاي متمایز خودش را نیز داراست.

اهمیت می دهیم. آن چه که من در آغاز ادعـا کـردم  آزاد با ایده اي شروع می کنیم که ما به اراده ي        

زوایا، آن چه که اهمیت دارد ستایش و سرزنش اخالقی شده و ارزیابی هـاي  این بود که، حداقل در بعضی

بخواهد ارزش اسمش را داشته باشـد، بایـد چیـزي  آزاد است. اگر اراده ي مربوط به آنها مسئولیت اخالقی

محتـاج دوگـانگی  آزاد : اگـر اراده يو قضاوتها کمک کند. اماا رویه ي   باشد که در مفهوم سازي از این

صري بوده، نیروئی باشد که زنجیره ي علتها را از عدم مستقر کند، گزینش هاي مـا کـامالً از ویژگیهـاي عن

دیگـري  گـزینش تصـمیم هـاي تصمیماتی که می گیریم همیشـه درگیـر احتمـالدنیا مستقل باشند، یا حتی 

یروهـائی داشـته بنظر غیر محتمل می رسد که مـا چنـین نشک گرایان دانشمند صحیح می گویند که ، باشند

ناچیزي وجـود دارد  نکته هايدر کتاب علوم باشیم. خیلی خوب می شد اگر چنین توانهائی می داشتیم، اما 

دارد که ما چنین نیروهائی داریـم. لـذا، سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا چیـز  که ناظر بی عالقه را به این تفکر وا

و قضـاوتها مفهـومی بسـازیم. اگـر  ارویـه ي   باشد که کمک کند تا از ایـن وجود داشتهدیگري می تواند 

یعنی، کاندیدي که داریم،  آزاد براي اراده ي گرائیخوبی براي برداشت تجدید نظر  کاندیدهست، پس ما 

 که مـی توانـد آن چـه را کـه از برداشـت اراده ي است نیست که آرزویش را داشتیم، بلکه چیزي دقیقاً آن

  انتظار داشتیم انجام دهد.  آزاد

این است که ما منطق و استدالل را تشخیص داده و به آنها واکنش نشـان مـی داریم  یروئی کهن احتماالً       

چه هستند، شرائط بهترین استفاده از آن چی هسـتند و  دهیم. این نیرو به چه می انجامد، محدودیت هاي آن

ی صفت به اندازه ي کـافی آشـنائی از چنین نیروئ دارا بودنند. با وجود این، امثال این، موضوعات مشکلی ا

حقیقت دارند، چنین نیروئی را می تـوان از  نظریات استاندارد علمیشود که  معلومزندگی هاي ماست. اگر 

نظر فیزیکی با مثالی واقعی اثبات کرد. الزامی ندارد که این نیرو مایملک عنصـري اکتوپالسـمی یـا روحـی 

تري نیروئی از سیستمی فیزیکی است که، حداقل در اصـل، مـی تـوان باشد. بلکه، به احتمال بیشفیزیکی غیر

   جزئیاتش را مورد مطالعه ي دقیق قرار داد.
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وجـود دارنـد کـه بـراي  دالئل داریم. یکی این که یک دسته از ي همما احتیاج به چند ایده ي دیگر         

کـه بـا عـده اي از  بخوانیـد دالئلـی  ی، یااخالق میت دارند. می توانید آنها را مالحظاتمخلوقاتی مثل ما اه

 ولـی نـاقص داراي عقالنیـت ذاتکـه احتمـاالً از مالحظـاتی انـد،  هاي مشخص مـا گـره خـورده دلواپسی

بـا چـه  26مـی شـوند. مشتق و قضاوتهاي برخاسته از آن،  ، و از طرح هاي واکنش هاي احساسیاجتماعی ما

ا فهم معمولی ما از اخالقیات صحیح هستند، و چه چیـزي اخالقی را مشخص کنیم، آی دقتی باید مالحظات

ن هستند. اما شرح در دسترس، تنهـا محتـاج ایـ یمهم ، سؤاالتمی کند معیندقیقاً حدود و ثغور اخالقی را 

و، گیـریم. مـی  اخالقی را تشخیص داده و تحت تأثیر آنها قرار است که حداقل بعضی اوقات ما مالحظات

کـه مالحظـات  تـوانی داریـم کـه طـوري هسـتیمدر سیر معمولی موضوعات،  ي سالمبالغین کمال یافته ما 

دهیم، و این حقیقتـی نیسـت کـه مـا بـه آن بـی تفـاوت می اخالقی را تشخیص داده و به آنها واکنش نشان 

در وجود خودمان و دیگران ارزش داده، و بدنبال پرورش آن در فرزندانمان  یتوان داشتن چنینباشیم. ما به 

تیم، و معموالً خواهان آن هستیم که این توان را حفظ کرده و حتـی آن را شـکوفا کنـیم. در جنبـه هـاي هس

زیادي، توان تشخیص و پاسخ مناسب به مالحظات اخالقی پیش الزمی براي ماست تا بعنوان عضو شـرکت 

همیت می دهیم کـه ي اجتماعی جدي گرفته شویم. ما به حد زیادي به این اهاحیطه در  عیارکننده ي تمام 

مـان آنهـا را را که افراد گروه یمالحظات درجه اي فراخورمان،که، با  بعنوان مخلوقاتی در نظر گرفته شویم

  .گیرند، تشخیص داده و به آنها واکنش نشان دهیماخالقاً مهم در نظر می 

وضـیح باشـند. وقتـی تري قابل تو آشنا هاي اساسی ترمکانیسم  مالحظات اخالقی ممکن است در الفاظ     

من شما را می بینم که آسیب دیده اید، و به کمک شما می شتابم، می توانیم بگوئیم که من دلیلی دیـدم تـا 

در باره ي مکانیسم هـائی  با جزئیات بیشتربایستم و به شما کمک کنم. چنین شرحی می تواند به شرح هاي 

ه و ارزیابی می کنم، فعل و انفعال این سیستم ها که توسط آنها من درد دیگران را احساس کردتجزیه شود 

نمـی هـا مکانیسم  اینتوضیح ، حداقل در الگو، ها. با این وجود، و امثال این یوقت تنگبا توجه من و حس 

 دهند کـه رفتـار کـردن بـهبتوانند توضیح رفتار ما به اندازه اي بکاهند که  اهمیت ازاخالقی  دالئل بهتوانند 

  ست. اخالقی چی دالئل

اخالقـی کـردن سـتایش و  روزمـره ي : ممارسـت هـاياسـت کـه الزم داریـم جزائـیاآخرین هم این       

مـا بـه  واکنشـیگرایشات ند که ما چگونه با یکدیگر رفتار کنیم، و هائی که تأکید بر این دارمعیارسرزنش، 

ان، تقویـت، گسـترش و زمـ گذشـت طـی دفاع، ئیمعیارهاچنین  مراعات زیرپا گذاشتن و یا زیاده روي در

 ندبه ایـن معنـی نیسـت ها گفته ظرافت بخشیدن به توانمان براي تشحیص و واکنش به مالحظات اخالقی. این
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بطور  که معیارهاي مسئولیتی ما ند. به این معنی هم نیستکاري انجام می دهندچنین  يدر هر مورد که این ها

بخشی از تأثیرات دلخواه چنین احتماالً باشند. در واقع،  عاقبت گرائیعاقبت گرائی اند یا باید  رك و راستی

بستگی دارند. نکته ایـن  توجیه کنندهتالفی جویانه ي گرایشات نگر و  –معیارهائی به عناصر نیرومند عقب 

حداقل تا  رواج دارند. ی داریم که در اجتماعاتمانئارویه ي   ومعیارها  که ما دسته جمعی عالقه اي به است

کرده، و به موقع، این معیارها و روش ها آن را پشتیبانی دهیم که می ارزش  به شکلی از عاملیتما  هزمانی ک

چیـزي کـه اگـر از دسـت بـدهیم افسـوس  ،این ها براي ما کاري انجـام مـی دهنـد ،پاالیش می دهندآن را 

  .خواهیم خورد

 تـوانبعنـوان  را آزاد اراده يبایـد  م:ماهیـت دار را ارائـه دهـ يپیشـنهاد ي عریـانبطـورمی توانم  حاال      

بـی  اسـت، امـا انـهاین شرحی تجدید نظـر طلببه مالحظات اخالقی برداشت کنیم.  تشخیص و پاسخ مناسب

به این جهت مهم اسـت کـه تـا مناسب به مالحظات اخالقی نیست. توان تشحیص و واکنش  اصول و اساس

، ایـن با ایـن وجـود. نین اموري شایستگی داشته باشیمارزش دارد که عاملینی باشیم که در چ حدي براي ما

دش، بـراي چیـزي اسـت کـه بـود و نبـو تـوانآرزوي اساسی و ضروري ما را هم محقق می کند. این  توان

با مسئولیت مربوط می کنیم، ما قضاوتها و آداب و رسومی که  خاص الگوهاي در نقش هاي مرتبطتصدیق 

زمینه اي نداریم که کسی را مسئول بدانیم، و  معموالًوجود ندارد ما  ندر جائی که این تواکفایت می کند. 

وقتـی کـه تـوان دلیل خوبی بـراي سـتایش و سـرزنش داریـم. بـه زبـان سـاده، وقتی که وجود دارد معموالً 

از  تـوانسرزنش و ستایش، بعنوان مکانیسم هائی که تشخیص و واکنش به مالحظات اخالقی غایب هستند، 

  بعهده بگیرند. را د، نمی توانند چنین وظیفه اي نا تقویت می کنقبل موجود ر

شـرح یـک  چیـزي هسـتند کـه آن از ساده اي ي پیشنهاديهافقط طرح یکوتاهچنین اظهار نظر هاي         

آن بتـوانیم  باره ي بنیادي بگوید که ممکنسـت بـر اسـاسکامالً پیشرفته اي می تواند در  گرائیتجدید نظر 

این است که چنین نکته  اما، در این باره و مسئولیت اخالقی شکل تازه اي بدهیم. آزاد اراده ي فهممان را از

را  می ورزنـدبه آنها اصرار  آزاد شرحهائی وجود دارند، و مقدار زیادي از آن چه که شک گرایان اراده ي

کـه علـم  براي مثال چنین شـرح هـائی قبـول مـی کننـد .(Vargas 2011a, 2013a) دنارائه می ده

 تصـویبمعاصر ممکن است دیدگاه هاي ساده لوحانه ي ما را از خودمان تهدید کند. بعالوه همین شرح ها 

، گاهکـاهیاز ما، حـداقل  يتعدادچه  این که اي در باره ياقل بعنوان نظریه می کنند که توافق گرائی، حد

 مثبـت گرائـیوه، جنبه ي تجدید نظـر کفایت نمی کند. بعال ،فکر می کنیمچگونه  آزاد در باره ي اراده ي

 –ضد  سببی -نوعی نیروي اسرار آمیز مخالف  آزاد این شرح از ما نمی خواهد که تظاهر کنیم که اراده ي
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 وجـودطبیعی است. در عوض، چیزي است که بخـوبی ممکـن اسـت مشخصـه اي از مـا باشـد، امـا بـا ایـن 

  ساختارش کامالً طبیعی است.

بـالقوه بـاقی مـی  بعنوان یک تهدیـدبر اساس شرحی که طرح شد، را حفظ کرده و  نقش خود علم هم      

تأئیـد ئی کـه بـراي ع نیروها، نوگرائیتجدید نظر  بهترین شرح ِ که حتی باشود  معلومماند. ممکن است که 

فقـط شـود کـه آداب و رسـوممان  معلـومیـا ممکـن اسـت کننـد. می کفایت ن آداب و رسوممان الزم اند،

این ها موضوعاتی هستند کـه نمـی . سست می کنندکه ما اخالقاً مهم می یابیم، هاي عاملیتی را ي فرم زیربنا

در کشف هاي علمی براي فهم ما از دنیاي اخالقـی توان آنها را تنها با فلسفه ي اخالق حل و فصل کرد، و 

  واهند بود. خباره ي این موضوعات و موضوعات مربوط به آنها حیاتی 

به انجـام مـی رسـاند. ایـن شـرح  را که آرزو داشتیمآن چه  همه يین به این معنی نیست که این شرح ا      

آنها را الزم دارد، به مـا پـس  آزاد اگر فکر کنیم که اراده ي ،را سببی –ي مخالف آزاد روح غیرمادي و یا

یروهـا بـه مـا بدهنـد در مـی خواسـتیم ایـن ن چیزهـائی را کـه همـه ينمی دهد. اما این شرح اکثر و یا حتی 

افـراد را بـه خـاطر اختیارمان می گذارند، که شامل توضـیحی خواهـد بـود کـه چـرا مـا مـی تـوانیم و بایـد 

تجدید نظـر طلبـان ممکـن اسـت آن چیـزي نباشـد کـه  آزاد ستایش یا سرزنش کنیم. اراده يرفتارهایشان 

در بـاره ي دارا علم دلیلی به مـا نـداده کـه بدنبالش بودیم، اما دقیقاً آن چیزي است که محتاجش هستیم، و 

   .بودنش شک کنیم

   

  5.  

  

که دفاع پایداري از ایده اي ارائه دهد که در واقع یک سري از نیروها و  نیستوظیفه ي اصلی این مقاله این 

 تصـدیق مالکیـت اراده ياخالقی کردن سـتایش و سـرزنش و توجیه آداب و رسومی وجود دارد که براي 

رائه داده باشم که چـرا  دالئلی  هد دارم انجام داده باشم این است کد. آن چه که من امییت می کنکفا آزاد

هستند، باید، در بدترین وضع، الادري بودن را قبول کرده، و  آزاد متمایل به شک گرائی اراده يآنهائی که 

 و مسـئولیت آزاد اراده ي یآن، ممکن است علتی پیدا کنند که وصف تجدید نظر گرائدر خوشبینانه تر از 

  کنند.  را قبول
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 آزاد به شک گرائی علمی در باره ي اراده ي مأنوسبه هر حال، باید روشن شده باشد که چندین مسیر       

مسـئله سـاز هسـتند. بشـدت ، کنند کامالً آنها را درك تمایل ندارند که به طرقی که استدالل کننده هایشان

که من گفتم ممکنست ثابت شـود شک گرائی وجود دارند. علیرغم آن چه  بجايدیگري  شق هاي بعالوه،

تجدیـد نظـر  عملی اي وجود دارند که دالئل . به هر حال،ندتجدید نظر گرائی قانع کننده نیست هايشق که 

ادعا مـی کننـد ایـن  آزاد معموالً شک گرایان اراده ي. آن چه که ارجحیت دهیم نیست گرائیبر  را گرائی

باطل  مواظبدست بکشیم. بعنوان یک موضوع مفهومی، ما باید  آزاد ما باید از باورمان به اراده ياست که 

مـا هسـتند. امـا  دنیـاي اجتمـاعیاز  يبعضی از ایده هائی باشیم که هسته ي مرکزي جنبه هاي متعدد کردن

منجـر بـه رفتارهـاي  آزاد کـه از دسـت دادن بـاور بـه اراده ي دال بر این هسـتندبعضی از اطالعات تجربی 

این کـه  قبل ازاگر چنین چیزي حقیقت داشته باشد، پس ما دلیل خاصی داریم که  27ضداجتماعی می شود.

  . دید نظر گرائی دقتی طوالنی بکنیمبه تجگرائی پیشه کنیم باید  نیستی

قـی عمیـق و شـده ي مـا بطر فـاشتصویر براي بسیاري آشکار است که من با این نکته شروع کردم که       

مـی تـوان کـردم،  به این موضوعدر این جا فقط اشاره اي   بنیادي معیوب است. با وجود این که مناحتماالً

، که از نظر اخالقی مرکزي اریمدکه یک سري نیروهائی  بگوئیمخوبی وجود دارند که  دالئل که فکر کرد

اخالقی کـردن  مأنوسرویه هاي   ی توانندکه م ،هستندمفهومی قابل دفاع تماعی حیاتی، و از نظر جاز نظر ا

اگر ایـده ي اخیـر  .,Vargas 2013a)8و  5ستایش و سرزنش ها را موجه کنند (بخصوص فصل هاي 

و  –دقیقاً همان نخواهـد بـود کـه مـردم عـادي  آزاد درست باشد، پس یک شرح علمی محتملی از اراده ي

بلکـه، یـک برداشـت معتبـر  .رند که فکر کنند هستداتمایل  – آزاد تعداد زیادي از شک گرایان اراده ي

عه قطباید تجدید نظر گرائی باشد، که به طرق خاص و اصولی از روش هاي آشفته و  آزاد علمی از اراده ي

  شود. دور آزاد ياراده  ره يبادر تفکر  قطعه ي

می کند که باید آنها  تحقیقات علمی در باره ي عاملیت روبرواز  انبوهیاین برداشت ما را با معذالک    

آخر  همعلم طبیعت و محدودیت هاي عاملیت،  اما همان طور که علم آخر داستان آب نبود، را یاد بگیریم.

نخواهد بود. بسته به این که ما در باره ي موضوعات اجتمـاعی و هنجـاري و مسئولیت  آزاد استان اراده يد

 داستان ها تخطی کرده، و حتی ممکـن اسـت نقـاطمختلف چه فکري می کنیم، پیشرفت هاي علمی بر این 

جزئیـات در ایـن جـا تفکریمان را هم مورد تهدید قرار دهند. با وجود این، بنظر می رسد که  مأنوس اتکاي

. بـراي کنند بازي مامتافیزیکی  مورد نظرف اهدانقش خاصی در شکل دادن ما هنجاري رویه هاي   منافع و

الزامـاً بـاور  ن و کوهن نتیجه گیري کنیم که دانستن علل رفتار یـک شـخصمثال، بجاي این که مانند گیری
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شـود کـه  معلـوم)، ممکن است 1783راسخ ما را به این که کسی مستحق مجازات است را سست می کند (

در باره ي تعمق بر توجیه مجازات کـه بخشـی تحقیقاتی انجام و اطالع یافتن از عرصه هائی براي مجازات، 

به مجازات کردن در بعضی موارد و مجازات نکردن در موارد دیگر د، می تواند باور راسخ ما باشن هنجاري

را استحکام بخشد. ممکن است روزي علم به ما بیاموزد که کدام یک از ایـن مـوارد بـه کـدام دسـته تعلـق 

کـه از  در بـاره ي مجـازاتی خواهـد بـود و نـه فتـوائی تشریک مسـاعییک دارد، اما چنین چیزي نتیجه ي 

  .باشدنیمکت یک آزمایشگاه صادر شده 

شـود، مـی  گذاشـتهبرداشتی باشد که با علمی معتبـر کنـار  آزاد در این تصویر، بجاي این که اراده ي  

هـیچ  موضوعی است که شکل و طبیعتش با علم بهتر فهمیـده مـی شـود. آزاد که اراده ي خواهد شد معلوم

. بـا باشـیم آزاد بـه اراده ير احتمال تهدید واقعی (از علم و فلسفه) کدام از این ها باعث نمی شوند که منک

حـذف  کمتـرطـوري اسـت کـه م، ساختار تهدید علمـی ه ااین وجود، در برداشتی که من طرح ریزي کرد

ما چنین نیروهـائی احتماالً واهد بود که آیا در این شرائط . در عوض، بیشتر در باره ي این خمی شود کننده

ین که این وضع یا مجموعه ي نشانه ها (سندروم) این توانها را مختل می کند. این ها معموالً شرح ، و اداریم

. تهدیـد بـه پدیـده هـاي کلـیاز دنیاي ما هسـتند تـا شـرح هـائی در بـاره ي دورنمـاي گوشه هائی هائی از 

 صـورت مباحـثهنـوز هـم بهنجاري تا حدي یک مسئله ي علمی است، امـا  با ساختار سطح باال، اجتماعی

  باقی مانده اند. فلسفی

بـه شـیوه ي تجدیـد نظـر  آزاد است که چرا برداشت هاي اراده ي گیج کننده گفتم کهدر آغاز، من    

. دانشمندان زیـادي (منجملـه د پیمودخواهن انشمندان شک گرا کمتر آن راخواهد ماند که دمسیري گرایان 

یق می کنند که در آنهـا پیشـرفت علـم اکثـراً بـه ایـن علـت در زمینه هائی تحق کشمور، مونتاگیو، و پاکت)

گوناگون را می توان بـا آن چـه  را پیش می گیرند که برداشت هاي مأنوس ممکن شده که محققان تفکري

 زنده بودن، طبیعت ذهن، و ارتباط بـدنکه از مطالعات تجربی جهان یاد گرفته می شود دوباره نویسی کرد. 

با پیشرفتهاي علمی دوباره نویسی شـدند.  امابرداشتهائی بودند که حفظ شده بودند  با شروع رفتارها، همگی

ما در نهایت باور راسخمان در مورد ذهن را با اولین ایما از مشکالت موجود در دوگانگی عنصري به دریـا 

ز وجـود نریختیم. و، البته که، ما ناامید نشدیم که آب هنگامی که تقسیم ناپذیریش مـورد شـک بـود، هرگـ

  چنین متفاوت فکر کنیم؟ آزاد نداشت. پس چرا ما باید در باره ي اراده ي

البته، کسانی بودند که فکر می کردند که ما باید بدون اظهار نظر در بـاره ي اذهـان، حـاالت ذهنـی،    

که بـراي  نای دلیل به در نهایت، مفهوماتی وجود داشته اند که رفتهعلل و امثال این ها زندگی کنیم. رویهم 
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کـه رویهـم رفتـه  ه ایم. بـا ایـن وجـود، روشـن اسـتند، دورشان ریختبودحفظ یا دوباره نویسی بی ارزش 

 برخالف روحیه ي علمی است که نه مدرکی را مد نظر قرار دهیم که در باره ي باورهاي راسخ واقعی (چه

کـه  الزم باشـدممکن است  ریم کهرا در نظر بگیاین احتمال باور متخصصان) است و نه عامه مردم چه  باور

  را بازنگري کنیم.  آزاد فهممان از اراده ي

که با تذکري خوش بینانه نوشته را به انتها برسانم. علیرغم مـوج تحقیقـاتی کـه فـرض مـی  هستدلیلی 

شـاراتی وجـود دارنـد کـه منازعه ي با علم همیشه منجر به حذف می شود، بعضی اوقات ایمـا و ا گیرند که

 آزاد اراده ي منـافع مـا درکـه در آنهـا  شـوند توانند به روش هائی عالقمند ی از دانشمندان میبعضحداقل 

  زیر رشته هاي علمی باشند. بعضی از بیشتر از منافع روشنگرانه يممکن است 

ارائه می دهد که شـخص چگونـه مـی توانـد بطـور  را در این مسیر، جان برگ بعضی مواقع الگوئی     

در سـطح "کند. براي مثال، برگ ادعا کرده است که مـا  قبولمحدودي از شک گرائی را  ايفرم همنطقی 

او  کـه تا بتوانیم طیفی از پدیده هاي روانشناسی اي را شـرح دهـیم نیستیم آزاد محتاج اراده ي "روانشناسی

-Bargh 2008, 143)اسـت  آزاد متعلـق بـه اراده ي کـه شرح داده شدهفکر می کند از نظر تاریخی 

ي دیگر یا اهداف که ممکن است نقش ها دامن می زندبه این احتمال  ی به موضوعاتدادنفرم چنین . (45

د اقرار کرد. اگر چنین موجو آزاد به سودمند بودن اراده ي ممکن است به خاطر آنهاوجود داشته باشند که 

گره خـورده باشـد خالقی شده به مجوز دادن به ستایش و سرزنش ا که آزاد برداشتی از اراده ي است، پس

، نباشـد آزاد اج فـرض شـرحی از اراده يمی تواند با شرحی از روانشناسی شروع رفتار، کـه خـودش، محتـ

توافق داشته باشد. مـن فکـر مـی کـنم کـه ایـن راهـی اسـت کـه در آن تحقیقـات جـدي علـوم اعصـاب و 

داشته باشـند کـه  عالقه، و حتی باشند همراه هم وجود داشته با تحقیقات فلسفی جدي روانشناسی می توانند

  28. با یکدیگر به اشتراك بگذارنداطالعات را 
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  یاد داشت ها

  

در سرتاسـر  صحبت کردن در باره ي علم، بعنوان چیزي که که لب اوقات شک دارممن اغ  .1

این وجـود، قابـل . با است، فائده اي داشته باشدداراي هستی شناسی یکدستی  حیطه هایش

در هر رشـته اي ، آزاد جه است که بحث هاي دانشمندان در باره ي عدم وجود اراده يتو

د، تا چه اندازه شبیه به هم هستند. لذا، علیرغم احتیاط من که چیز یک دستی وجـود که باش

بـراي  ، مـن ایـن اصـطالح رااست آزاد در باره ي اراده ي "علمی"دارد که شک گرائی 

اراده  می گویند که بکار می برم دانشمندانی گاه هاي فرد فردبه مجموعه اي از دید ارجاع

در دنبال خواهد آمد، من سعی مـی کـنم کـه بـر چه که اما، در آن وجود ندارد.  آزاد ي

حیطـه  همـه يتا متوسل به تعمیمی در مورد  ادعاهاي فردي دانشمندان خاصی تمرکز کنم

 هاي روش هاي علمی شوم. 

 Eddy Nahmias) و ادي نهمیـاس Mele) ملـه (زیـر چـاپاین نکته اي است که توسط  .2

تأکید شده است. اگر به اطالعت مربوط به بـاور تـوده هـاي  دیگر محققان، در بین (2010

اما شما  –هستند  آمیخته بهم نگاه شود، موضوعات بطور جالب توجهی آزاد مردم به اراده ي

بعضی از اطالعات علمی نشان مـی به این پی ببرید که چرا نمی توانید در بحث هاي علمی 

 وجود ندارد.  آزاد دهند که اراده ي

بخـاطر خـودش  آزاد کـه اراده ي هدر این جا نکته این نیست که هرگز هیچ کس فکر نکرد .3

در دیگري که داریـم جـدا کنـیم.  نگرانی هاياهمیت دارد، و این که آن را نمی توان از 

در باره ي چیـزي اسـت کـه ظـاهراً  نگرانیبه  متداولادعا فقط در مورد مسیرهاي این جا 

 ادعائی فلسفی بوده است.  سنتیبطور  حداقلمتافیزیکی است، یا 

بین دیدگاه هائی که بر اساس آنها چنین عـدم وجـودي الزم، مشـروط، مطمـئن، یـا  تفاوت .4

از حساسیت اصطالح  براي استفاده مقامی نامطمئن است براي هدف حاضر مهم نیست. ولی،

به تفاوتهاي نمائی باقی می ماند، براي مثال، فرض گرفتن به ایـن کـه یـک  بزرگترشناسی 

، بدون این که واقعاً بـه تردید داشته باشد آزاد شک گرا ممکن است که به وجود اراده ي

که بعضی از حذف گرایان فکر می کننـد کـه  بگوئیمباور داشته باشد، یا  آزاد نبود اراده ي

است، در حالی که حذف گراي دیگر ممکن است که فکر کند که  غیر ممکن آزاد اراده ي
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ممکن است وجود داشته باشـد. مـن در بحـث حاضـر  ، اماواقعاً وجود ندارد آزاد اراده ي

 نمی بینم. هیچ نفعی در اصرار به این تمایزات

زیر اجـازه بدهیـد  يسفی از جبر است. بر اساس نظریه کردن استاندارد فل این یک توصیف .5

بـراي وضـع و قوانین واقعی طبیعـت  پیشینرائی برپا بماند: وضع جهان در هر زمان جبرگ

 . کافی هستندجهان در هر زمان بعدي 

من فکر می کنم منظورشان، تقریباً، این باشد که اکثردانشمندان به جبري بـودن توضـیحات  .6

در جهـان  رویـدادها همـه يعلمی پایبند هستند، یا حتی بلند پروازانه تر، این کـه علـت 

 است. جبري

 است. Honderich (1988)مثال برجسته   .7

ي گرائی بر این اساس بحث کرده ام که مدرك الزم براي آزاد بر علیه در جاي دیگري من .8

 Vargas (2013a, 52-72)را ندارد. رجوع شود به:  الزاماتی که اقامه می کند،

نـژاد این که ، برداشت مردم از به این نتیجه نمی رسد که توافقی در باره ي موضوع تعریفی .9

 عامیانه متصل مـی شـوند،برداشت زیست شناسی بر  مفید چیست، و این که آیا پدیده هاي

 ).Spencer 2012(زیر چاپ  وجود داشته باشد

 ms) "نابود کنـدتوافق گرائی را  آزاد هیچ چیزي نمی تواند اراده ي"او می نویسد که  .10

توافق گرائی عالقه به این ندارد که بک رفتـار "که و در جاي دیگري او نوشته است  (10

به سادگی اظهار می دارد که در غیاب فشار خـارجی (و محـتمالً  –چگونه ایجاد شده است 

ذکاوتمندانـه  انه قصد شده است. در الفـاظآزاد داخلی هم)، گفته می شود که رفتار بطور

 فیلسـوفان توافـق گـرا "و  ،(Pockett 2007, 292)این یک تعریف نسبتاً ضعیف اسـت 

را طوري تعریف می کنند که علم بی ربط است. آنها فقط بـر ایـن کـه آیـا  آزاد اراده ي

تا سیر خـودش  هبود "آزاد" یا نه یا این که عاملمهارهائی یر یک فعل خاصی اعمال شده 

ا کند، تمرکز می کنند. در این مفهوم مهارها می توانند یا خـارجی باشـند یـمی انتخاب  را

) این دو خصیصه ي آخري توافق گرائی براي کسانی که من می شناسـم و 284( "داخلی.

هـیچ "پـر اشـتیاق ادعـائی کـه  خود را توافق گرا معرفی می کنند، حتی در بین مدافعان

 باعث تعجب است. "توافق گرائی را نابود کند آزاد چیزي نمی تواند اراده ي

 ,Doris (2002), Mele (2008, 2009ه کنیـد: براي نمونه برداري، به این ها مراجعـ  .11

2012b), Levy (2011), Nehmias (2007, 2011), Nelkin (2005), Roskies 
(2006, 2008, 2010), Varga (2013b)  
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یـک وهـم  "جبرگرائی علتی"پاکت ادعا می کند که تناقض گرائی محتاج این است که : .12

بـه  آزاد ي گرائی از تناقض گرائـی اراده يآزاد اما ادامه داده و ادعا می کند که [است]

 .(ms 4)اسـت "بدون پیش در آمـد فیزیکـی"این علت قابل تمییز است که مستلزم رفتار

ي گرایـان آزاد عاقبت تعجب آوري خواهد داشت کـه همـه ي این روش توصیف چیزها

 ي گرا نیستند.آزاد فیزیکالیست سببی -ي گرایان عامل آزاد و اکثر سببی – رویداد

 van) براي مطالعه ي خـودداري از افـزایش اسـتفاده از ایـن تمـایز در ایـن اواخـر بـه .13

Inwagen 2008) را مورد استفاده قرار که در آن من چیزي  یمراجعه کنید. براي جواب

خوانده است به این  "پاورقیبذله گوئی  "که چالمرز  داده ام که شبیه به آن چیزي است

  Vargas 2011b, chalmers 2011, 532.ها مراجعه کنید

براي مطالعه ي بحث در مورد مشکل نتیجه گیري اساسی در بـاره ي جنبـه هـاي مختلـف  .14

 Doris andاز تحقیقات روانشناسـی، بـه ایـن هـا مراجعـه کنیـد: آزاد مسئله ي اراده ي

Murphy (2007), Nelkin (2005), Nehmias (2007), and Vargas 
(2013b). 

را  آزاد اراده ي نیست گرائیهاي مهم به رشته تحقیقات استراسن که براي مطالعه ي پاسخ  .15

 مراجعه کنیـد. یکـی از مشـکالت (Clarke 2005, Fischer 2006b) قبول می کند به

این است که ما را به این ایده مستلزم مـی کنـد کـه  (regression)پس گرائی مسلک   

د که بـرخالف نسفه ي زبان وجود دارمالحظاتی در فلمسئولیت اساساً غیر ممکن است. اما، 

است. بطور خالصه، عدم  "اساساً غیر ممکن "که مسئولیت  می گویدهر تصویري است که 

احتمـال هـر  "مسئولیت اخالقـی"و  "آزاد اراده ي"در باره ي معنی و الزامات  موافقت

 در ایـن مـورد اسـت کـه مسـئولیت *پیشنهادي را رد می کند که مشتق از صندلی نشـینی

عمـق "و ویژگـی اساسـاً غیـر ممکـن فاقـد  ،اخالقی اساساً یک ویژگی غیـر ممکـن اسـت

یـک بـار بـه چیـزي غیـر ممکـن  اي درگیر است، لذا حتی اگر مابراي روش ه "توصیفی

رجوع داده شویم به احتمال زیاد به ویژگی نزدیک به آن که واقعاً بدست می آورد، تغییر 

 ..(Hurley 2000; Vargas 2011a, 466) موضع داده ایم

-----------------------  

 *مترجم: استنتاجات خارج از آزمایشگاه

او به بعضی از تحقیقات توسط دنت و سرل اشاره می کند. تحقیقات دنـت محلـی منطقـی  .16

را یاد بگیرند، اما نوشـته  آزاد اراده يبراي دانشمندان است تا تحقیقات فلسفی در باره ي 

و مسئولیت اخالقی  آزاد می کند تقریباً چیزي در باره ي اراده يي سرل که به آن اشاره 

 ندارد.
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 بعضی از بررسی هاي قابل مالحظه است. سببیدوگانگی عنصري و عامل  .17

تا آن جا که من می دانم، ادي نهمیاس و همکارانش اولین کسـانی بودنـد کـه در بـاره ي  .18

 Nehmias et) میان آوردند سخن به آزاد در مناقشه ي معاصر اراده ي موضوعاتیچنین 

al. 2007). 

هماینـد گرائـی  تعدادي کاندید در کمین نشسته اند. براي مثال، می توان فکر کـرد کـه،  .19

بــوده، یــا خودکــاري  آزاد درمــان درد اراده ي (epiphenomenalism)ي پدیــده ا

automaticity) (، می توانند چالش سخت تري براي آن باشـند. مـن  یا موقعیت گرائی

چنـین چـالش هـائی قـبالً  موافقم که این ها چالش هستند. من هم چنین فکر می کنم کـه

اتخاذ موضع هاي پرمایـه  جزئیات محتاجشرح جواب داده شده اند، اما تکرار می کنم، که 

 Mele ,به ایـن هـا رجـوع کنیـد:  ارجاعوضوعات فلسفی است. از میان دیگر در مورد م

(2008, 2009, 2013b), Nahmias (2007, 2010), Nelkin (2005), and 

Vargas (2013b),زیر چاپ( Doris. 

 (;Nahmias 2011مـی شـود ولـی روز بـروز محتمـل تـر تحقیقات تجربی ا لوايدر   .20

Sarkisisian et al. 2010)دومـی توسـط سـامرز دفـاع شـده اسـت . (Sommers 

2012). 

شناسی واقع گرایانه می تواننـد  می توان انکار کرد که باورهاي راسخ متافیزیکی و معرفت  .21

این یک کشف بسیار مثمرالتمري خواهد بود. در اکثـر  جواب هاي مشخصی را ارائه دهند.

آب = "خواهد شد که باورهاي راسخ ما در بـاره ي بعضـی چیزهـا ( معلومموارد معمولی، 

O2H"فی مثـل افکار سست اما عمـالً کـارآ ي فلسـبه  ،بالعکس. دن) ندرتاً مفید واقع می شو

بیشـتر تکیـه کـرده و بعنـوان می تـوان  "طراوت آور استشفاف که نوشیدنش این مایع "

 راهنمائی براي یافتن آب خارج از میکده آن را استفاده کرد. 

در باره ي جبر مطلق انعکاسی از شـک و  "اکثراً صحیح"ادعاي  در متن، بنظر می رسد که .22

ا اطمینانی است که مسئولیت، کـه در الفـاظ تردید ها در باره ي وجود جبرگرائی نیست ام

 مجازات فهمیده می شود، می تواند پابرجا بماند.

و اسـتحقاق]  آزاد زور پنجه ي [سؤاالت مربوط به اراده ي ما تن به این امر می دهیم که" .23

که امروزه بنظر چنین مهم جلوه می کنند در عصري که در آن طبیعـت مکـانیکی تصـمیم 

حـاً یما نمی خـواهیم تلو"و  )1781( "ی شناخته شود، سست خواهد شدگیري انسانها بخوب

قرار خواهد داد که بتوانیم هـر رفتـار  وضعیبگوئیم که علم اعصاب باالخره روزي ما را در 

پیش بینی کنیم. بلکه، پیشنهاد مـا بـه سـادگی ایـن صی را بر اساس امتحان نورولوژیک خا

فت خواهـد کـرد کـه در آن حـد طبیعـت است که علم اعصاب باالخره تـا حـدي پیشـر
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 مکانیستیکی تصمیم گیري انسانها آنقدر ظاهر خواهد شد که نیروي بصیرت هاي دوگانگی /

 .(n.6 ,1785) "ي گرائی را سست خواهد کردآزاد

 با تشکر از ادي نهمیاس براي این نکته.  .24

 معلـوم شـده، مخـدوشبعنوان موضوعی از طرح هاي معمولی قضاوتی در باره ي مـوارد  .25

نیست که توده ي مردم، حداقل در بعضی از موارد توافق گرا نباشند. مـدارکی در دسـت 

شده که مکانیسم هاي استداللی دست نخورده اي دارنـد  دستکاريهستند که حتی عاملین 

 .(Feltz 2013)را بعضی اوقات بعنوان مسئول قضاوت می کنند 

ی بودن نیست. اخالقیات را تـا آن جـا کـه با قصد ماوراء طبیعصحبت در باره ي اخالقیات  .26

. اما، اگر شما در باره ي اخالقیـات طبیعـی گـرا دوست دارید طبیعی گرائی برداشت کنید

نیستید، منطقی است که فرض بگیریم که شما در نگرانی هاي آشناي علمی در باره ي اراده 

 و مسئولیت اخالقی سهیم نیستید. آزاد ي

آمده است. نهمیاس بـراي ایـن نکتـه در  Nehmias (2011b)این نکته اي است که در  .27

و  Vohs and Schooler (2008))بعضی از نتایج جالب توجه که در نوشته هاي  لواي

Baumeister et al. (2009) ،برهان می آورد. شرح مفصلی داده شده اند 

 ار نظـرياظهو  ،من مقروض ادي نهمیاس براي سالها مکالمات متعدد در باره ي این چیزها .28

از این مقاله هستم. اثر او بر تفکرات من در باره ي این موضوعات بسیار قابل مالحظه است. 

مفیدشـان از  اظهـار نظـربا تشکر از گرگ کاروسو، دنیل اسپیک، و استفانی وارگاس بـراي 

 پیش نویس قبلی از این مقاله.
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 زمینه . 1

  

 شده نیسـتند تعیین گزینشهایشانکه مدارك تجربی روزافزون زیادي نشان می دهند که مردم فکر می کنند 

(Nichols 2007; Sarkissian et al. 201)ندارند که  ي راباورچنین  مردم . تنها این نیست که

نشـده  تعیـین ان گزینش هایش فکر می کنند که مسلمیبطور  بلکه، مردم شده هستند.تعیین گزینش هایشان 

براي مثـال، وقتـی کـه توصـیفی در بـاره ي  است. آزاد . و این باور شریک افکارشان در باره ي اراده ياند

 جهان جبري به آنها ارائه می شود، اکثر شرکت کنندگان می گویند که در چنـین جهـانی مـردمش اراده ي

اپ). ایـن امـر دال بـر ایـن زیر چ Roskies and Nichols 2008; Deery et. al)ندارند  آزاد

 Rose(هـم چنـین بـه  با جبرگرائی تطابق نـدارد آزاد که فکر کنیم که برداشت روزمره ي اراده ياست 

and Nichols .(زیر چاپ مراجعه کنید  

ام مـی دهـیم. اگـر انجـ (غیرجبـري) نشده تعیین انتخاباتی ي گرایان فکر می کنند که ما آزاد البته،    

براي ممکن است صحیح باشد.  غیرجبري آزاد ، پس باور توده ي مردم به اراده يشدچنین چیزي صحیح با

در بـاره ي عواقـب  ه مـاي گرائی را کنار بگذاریم. موضـوع مـورد توجـآزاد اهداف این مقاله اجازه بدهید

کرد را بهم مرتبط  موضوعاست، لذا فقط وقتی می توان  آزاد اراده ي باور بهمورد  خطاي توده ي مردم در

وجود دارد. براي مثـال، ممکـن اسـت  عامیانهفرض بگیریم که خطاي جالب توجهی در باره ي دیدگاه که 

 دارند که آزاد نوعی اراده ي بطور غلطی فرض می گیرد که عاملین که موضوع این باشد که دیدگاه عامیانه

اجـازه  حد ممکن سـاده کنـیم،ات را تا کند. اما براي این که موضوع سرپیچی رویدادهامی تواند از مسبب 

این امر به این معناست که عامه ي مردم بـه اشـتباه بـه  1بدهید که فرض بگیریم که جبرگرائی صحیح است. 

را  "آزاد اراده ي"الزم می آید. مردم کلمات  هم شرط آخر دیگريدر این جا باور دارند.  جبري بودنغیر 

 براي نوعی از اراده ي "آزاد اراده ي" اصطالحین مقاله براي اهداف ا به طرق گوناگونی مصرف می کنند.

با جبرگرائی اسـت. بطـور خالصـه: مـا کشمکش که در  گرفته می شودبکار گرفته می شود که فرض  آزاد

طی پیش فرض مـی گیـرد اشتباه است چون که بطور غل آزاد فرض می گیریم که برداشت معمولی اراده ي

 "، می توانیم سؤال کلیـدي را شـکل بـدهیمها فرض گیريت بلند ن فهرسحقیقت دارد. با ای جبرگرائیغیر 

  "وجود دارد؟ آزاد آیا اراده ي
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 ارجاعحذف گرائی و   . 2

  

نتیجه گرفته می شود کـه م براحتی از فرضیات که چنان بخوبی ورق ها را جور کرده ام بنظر می رسد که من

پیـروزي  ها را قبول کنیم، پس حذف گرایان می توانند وجود ندارد. اگر ما همه ي این فرض آزاد اراده ي

پیش فرض غلطی دارد  آزاد سهل و آسانی را ادعا کنند. اما، آیا این حقیقت که برداشت معمولی از اراده ي

سؤال طی دهه هاي گذشته، روشن شده است که این  وجود ندارد؟ آزاد به این نتیجه می رساند که اراده ي

. این مضمون بنیادي بارها و بارها در فلسفه ي معاصر مـورد بحـث نبوده استافتاده  هرگز موضوعی پیش پا

 Mackie) (error theory)در اخالقیات در منازعه ي نظریه ي خطا این موضوع را قرار گرفته است. 

1977; Blackburn 1985)ــفه ي  ؛ در ــاعی، در منا –فلس ــهاجتم ــژاد  زع ــود ن ــه وج ــوط ب ي مرب

(Appiah 1995; Andreasen 2000; Mallon 2006) ؛ در فلسـفه ي علـم، کـه گفتمـان

 Feyerabend 1962; Laudan 1984; Boyd)مربوط به حقیقت گرائی علم همه گیر اسـت 

ـــن،  ؛(2002 ـــفه ي ذه ـــو در فلس ـــه در گفتم ـــوط ب ـــمان مرب ـــذفی ماتریالیس  eliminative) ح

materialism)  براي مثـال)(Stich 1983; Lycan 1988  کنـیم. در هـر یـک از ایـن پیـدا مـی

غیره و می تواند اخالقیات، نژاد، باور،  Kوجود ندارد (جائی که  Kکه  می گویندگفتان ها، حذف گرایان 

اقامـه مـی  (elimintivist)  معموالً بالفاصله بعد از این که چنین نوع ادعائی توسط حذف گرایانباشد). 

می گیرند. در واقع، این ها می  (preservationist) شود گروه دیگري از فیلسوفان موضع حفظ گرائی

  . ها آن چیزهائی نیستند که ما فکر می کردیم هستند K گویند که

حذفی تمرکز می کنم، چون که موضوعات  فیزیکالیسمبراي نشان دادن مشکل، من بر مناقشه اي در باره ي 

(بخصـوص بـه  بی طرح ریزي شده اندبخو در این گفتمانمورد بحث قرار می گیرند کلیدي که در این جا 

. (Stich 1983, 1996; Bishop and Stich 1998; Lycan 1988این هـا مراجعـه کنـد 

  به این طریق است: زمختییکی از برهانهاي اصلی حذف گرائی بطور 

 است. (folk theory)(یا برداشت) در یک نظریه ي عامیانه اصطالح یک  "باور" .1

 اشتباه است. عمیقی دچارور این که نظریه ي عامیانه بط .2
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 لذا باورها وجود ندارند. .3

یانـه ي وصـف گراشرح  ارائه ي  در شروع با بود. اودر ارائه ي این برهان روشن  مشخصاً(Stich)  استیچ

 شانارجاعمعنی و  (theory)  بینشی که چگونه اصطالحات (David Lewis, 1972)دیوید لوئیس 

بـه  بینشـی. یـک واژه ي (Stich 1983, 17-21)* آن تعبیه شده اندکه در اخذ می کنند،  بینشیرا از 

 رابینش  آن در کلیدي  ادعاهاي رده مقداري از ءاشیا ی ازشیئ یا گروهیک  می شود کهارجاع  آن چیزي

معنـی و  "بـاور"واژه ي کـه بـه  یانـهعام روانشناسـانه ي بینشبعداً استیچ بحث می کند که . دنمی کن ارضاء

نتیجه می گیرد که باورها وجـود ندارنـد. خـود لـوئیس بخشـی  د عمیقاً غلط است؛ از این امرمی ده ارجاع

 واژه هـاياگر اسامی حاالت ذهنـی شـبیه  "کلیدي از این استراتژي برهانی را تأئید می کند. او می نویسد : 

 ,Lewis 1972) "باشـد حکـم و بیشـی صـحی ...بیـنشمگر این کـه  باشند، معنی نخواهند داشت بینشی

عامیانه بسـتگی دارد. اسـتیچ  بینش) به میزان صحت 1983) و استیچ (1972تفاوت مهم بین لوئیس ( .(213

  به حذف گرائی می شود.  عمیقاً اشتباه است و این امر منتجعامیانه  بینشفکر می کند که  برخالف لوئیس،

  

--------------  

نظریه اي است کـه چگونـه واژه  (causal theory of reference)ارجاع  سببی *مترجم: نظریه ي 

که در آن یـک شـیئ بعنـوان  اشیاءها مرجع هاي مشخصی بدست می آورند. مرجع ارتباطی است بین 

. گفته می شود که شیئ اولی در این ارتبـاط بـه شـیئ وسیله اي براي ارتباط با شیئ دیگر عمل می کند

اشـاره شـده ي  –اولـی بـه آن اشـاره دارد  ه شیئآن کیعنی  –دومی  . شیئ(refer)دومی اشاره دارد 

(referent) شـنیدنی،  ،حسـی ادراكشامل یک فکـر، یـک  ،اشاره شده ها .شئی اول خوانده می شود

هستند. تئوري هـاي ایـن  ...فیزیکی و ک شیئیک نماد، یفضا زمانی،  مختصه ي ،دیدنی، بویائی، یا لمسی

)، بخصوص واژه هاي منطقی، نام هاي خاص، و نوع رجاعی اگونه براي توصیف واژه هاي اشاره کننده (

، و نـه براي اشـاره بـه اشـیائی کـه بطـور طبیعـیواژه ها  هستند. انواع طبیعی (natural kind) طبیعی

بکـار  ، مانند آن چه که در فیزیک و شیمی استفاده می شـود،توسط انسانها دسته بندي شده اند مصنوعی

اع ارتباط بین یک کلمه، جمله، یا نماد با شیئ یا ایده اي اسـت کـه بـه آن در فلسفه ارج .دنبرده می شو

  اشاره دارد

با زیر سؤال بردن شرح لوئیسی در  به این برهانهاي حذف گرائی (William Lycan)ویلیام الیکن   

واکـنش نشـان مـی شـوند،  معین بینشی (convention)* پیمانیآئین هاي  مرجعباره ي این که چگونه 

   است. الیکن می نویسد که: هداد
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 بیـنش از قابل تـوجهی کامالً حاضرم که مقدار ...نین دیدگاه لیبرالی باشمم که هوادار چمن ناراحت  

 خـودم (یا تقریباً همه چیزهاي دیگر ) ي پیش پا افتادهیا  هاي مربوط به باورها یا آرزوهاي درایتی

ستنتاج یم، بدون این که اه اي چیزها در اشتباه بودي بسیار که ما در باره اذعان کنمو کرده  را رها

تقریبـی . بـراي ارائـه ي نخواهیم کرددر باره ي باور یا آرزو صحبت  ما از این به بعد دیگر کنم که

و / یا خوشه اي رایلـین در بـاره ي  لوئیس **کارناپی ينظریه از  موضوع، من تمایل به دور شدن

 Putnam’s)پوتنـام  سببی  – تاریخی ...نظریه يو تمایل به پیدا کرده  یبصیرت واژه هاي ارجاع

causal historical theory)  .یـن هـايل ااو امث "ببر" ،"آب"مانند مثال هاي پیدا کرده ام 

 یانـهروانشناسی عام بینشکه واژه ي  تا آن جائی("باور"عادي من فکر می کنم که کلمه ي  پوتنام،

فقـط  وز آن را کامالً درك نکرده ایـم ومی کند که ما هن طبیعی ینشیب اشاره بهباشد) بطور ضعیفی 

بـاالخره  کـه پیش بینی می کـنممن  .خواهد کردروانشناسی به حد کمال رسیده اي آن را آشکار 

درك اطـالع یـک موجـود در بر دارنـده ي  اشاره خواهد کرد که نوعی حالت داخلیبه  "باور"

مـی کنـد ممکـن اسـت فقـط تعـداد معـدودي از  اشـارهاما نوع حالتی کـه بـه آن  ...است کننده

همـراه مشترك  ادراكویژگیهائی را داشته باشد که معموالً به باورهائی نسبت داده می شوند که با 

   (32-31 ,1988)هستند.

------------------  

فـی نی مختلابا معـ است واژه ايترجمه شده  پیمانیکه در این جا آئین هاي  conventionمترجم:  * 

بستگی به  پیمانیاست که در این مقاله معنی فلسفی آن در نظر گرفته می شود، و بر اساس آن آئین هاي 

طبیعت ذات انسان یا با ویژگی هاي سرشتی دنیاي غیر انسانی معین نمی شوند. ما این آئـین ا ما دارند و ب

  را بطور تصریحی یا تلویحی انتخاب می کنیم. پیمانیهاي 

امریکائی که نظـرات ضـد متـافیزیکی اش در شـکل  –فیلسوف آلمانی  CarnapRudolphمترجم: **

  گیري مثبت گرائی منطقی نقش اساسی داشتند. 

شـاره االیکـن،  توسط ارجاعی  تثبیت بررسی. در را ترویج می کند رجاعا تثبیتالیکن دیدگاهی لیبرالی از

. ده و تثبیـت شـودمی تواند موفـق شـ غلط باشد بطور بنیادي نظریه حتی اگر خود  نظریه ايیک واژه ي  به

اسـت کـه  نوعینهـاد یـاي بـه نظریـه ا اصـطالحیـک  ارجاع) تقریبی که در این نظریه (باز هم بشدتچون 

را بـه دیگـران منتقـل  صطالحاست. هنگامی که مردم این  شده "نام گزاري "هنگامی که واژه معرفی شده 

 انتقال سببیِ – نقلیاین زنجیره ي  بتدايمی دهد که در اادامه کیفیتی به نهاد یا  ارجاعبه  اصطالح می کنند،

داشـته باشـند کـه  موضـوعاتیفهمـی عمیقـی در بـاره ي  . در نتیجه، مردم می تواننـد بـدنامگزاري شده بود

  2می کنند. اشاره(یا برداشت هایشان) به آنها  اصطالحاتشان
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ه بین حذف گرایان و حفـظ گرایـان در بـاره ي بنابراین بنظر می رسد که هسته ي مرکزي مناقش    

بـراي مثـال  3.شودموفقیت آمیز تا براي ارجاع  باید داشته باشدیا مفهوم  اصطالح یک ی باشد کهالزاماتنوع 

  مادي گرایان حذفی می گویند،

وجود دارنـد  اي سببی اثر بخش وجود ندارند. البته حاالت روانشناسی "باورها"چیزهائی مثل  

ی سـببی کفایت د کهنت روانشناسی اي وجود ندارحاالائی قابل ارزیابی هستند، اما نظر معنکه از 

  .معنائیشان باشدویژه ي هاي  به خاصیت مربوط آنها

  حفظ گرایان جواب می دهند که: 

ی اي وجود نداشته باشـند چیزهائی مثل باورها وجود دارند. باالخره، حتی اگر حاالت روانشناس

 سـببی اثر بخش باشد، حاالت روانشناسی معنائیشان آنها مربوط به خاصیت ویژه ي سببی که تأثیر

  وجود دارند که از نظر معنائی قابل ارزیابی هستند. اي

 کفایـت اي یک پیش فرض غلط در باره يکه برداشت باور دار واقعیتکه این  اصرار دارندحذف گرایان 

از  ا*گـر وصـفیـک  نظریـه ياگـر اورها وجود ندارنـد. است به این معنی است که ب مربوط به معنا علتی

است دلیلی ارائه  در ارتباطبا یک پیش فرض غلط  کالًکه مفهوم باور  واقعیتصحیح باشد، پس این  ارجاع

کـه ایـن  واقعیـتکـه ایـن  می گوید حفظ گرااما کنیم که حذف گرا درست می گوید.  قبولمی دهد که 

ورمی تواند باورها وجود ندارند. مفهوم بااین معنی را بدهد که ت که کافی نیسود دارد پیش فرض غلط وج

درست باشد، پس دلیلی  ارجاعی سببی  –تاریخ  نظریه ي اجازه بدهد. اگر یک به این مقدار خطاي مربوطه

یک پیش فرض کلیدي غلطی است،  وابسته بهعلیرغم این حقیقت که  "باور"که  وجود دارد که فکر کنیم

  ردنش ادامه می دهد. به ارجاع ک

--------------------  

کسی که گرامر، طبقه بندي، و ترتیبات ویژگی هاي یک زبان را در یک زمان  descriptivist*مترجم: 

     خاصی، بدون اشاره به تاریخ زبان یا مقایسه با زبان هاي دیگر مطالعه می کند.

هم قابل اجراست  آزاد اراده ي ادبیات ذف گرائی درهمین نوع تجزیه و تحلیل به منازعه در باره ي ح       

. (Hurley 2000; Pereboom 2009b; Vargas 2005رجوع کنید منابع (براي مثال به این 

جـزء مهمـی از برداشـت  (عدم جبرگرائی) گرائین یعدم تعیموافقت کنید که جبرگرائی حقیقت دارد ولی 

  ممکن است بگویند: آزاد اراده ي است. حذف گرایان آزاد يه توده ي مردم از اراد
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ارجحیتـی  -طالعات هدایت شـونده ي پردازش کردن اوجود ندارد؛ البته که  آزاد اراده ي  

  شده (جبري) هستند. تعیین جود دارد، اما همه چیزها و

  و حفظ گرا ممکن است بگوید:

د، هنـوز هـم شـده هسـتن تعیـین چه همه چیزها  وجود دارد: باالخره، حتی گر آزاد اراده ي    

  ارجحیتی وجود دارد. –پردازش کننده ي اطالعات هدایت شونده ي 

 رابطـه يباشـد کـه  جواب بـه ایـن بسـتگی داشـتهحق با چه کسی است؟ بنظر می رسد که  تبادالتدر این 

درسـت باشـد، پـس احتمـال دارد کـه  سببی  –چه اندازه لیبرال باشد. اگر نظریه ي تاریخ  ارجاعی – تثبیت

ئـی وصـف گراعلیرغم پیش فرض هاي غلطش بطـور موفقیـت آمیـزي ارجـاع کنـد. اگـر  "آزاد ي اراده"

است  در ارتباطبطور بحرانی با یک پیش فرض غلط  آزاد درست باشد، پس این حقیقت که مفهوم اراده ي

در ارجاعش شکست خـورده و در نتیجـه حـق بـا  "آزاد اراده ي"دلیلی به دست می دهد که فکر کنیم که 

  ف گرایان است.حذ

  

  .جغرافیاي خطا3                

  

می کنیم با این فرض شروع می شود که بعضی از مفهومات گرفتـار اشـتباهات  کاوشفضاي فلسفی اي که 

ــفه ي اراده ي ــتند. در فلس ــه اي هس ــل مالحظ ــم، دو آزاد قاب ــنش مه ــی  واک ــذف گرائ ــع ح ــن وض ــه ای ب

(Pereboom 2001; Strawson 1986) ظر گرائیو تجدید ن (Vargas 2005, 2011a, 

2013a)  هستند. اما این دو دیـدگاه فضـاي احتمـاالت را کـامالً اشـغال نمـی کننـد. در ایـن بخـش، مـن

با اجازه بدهید که  .)مراجعه کنید 11,1صفحه آرائی می کنم (به شکل  يکامل تربطور جغرافیاي فلسفی را 

، حاوي خطا هسـتند. در بوطه شانبخشی از محتویات مرکنیم که بعضی برداشت ها، به علت ما موافقت هم 

در متااتیـک * مـی گویـد کـه  (Mackie)مکـی  بعضی موارد، خطـا ممکـن مشـخص شـود. بـراي مثـال

اخالقیات عامیانه بطور غلطی پیش فرض می گیرند که اظهار نظرهاي اخالقی بطور عینی حقیقت دارند. می 

وده ي مردم از اخالقیات را تشخیص داده و بعد از آن جلو رفته توانیم بگوئیم که مکی خطائی در برداشت ت

و در نظر بگیریم که آیا حذف گرائی اخالقـی بـدنبال مـی آیـد. ایـن مـوردي اسـت کـه مـا در آن خطـاي 
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مشخصی داریم. اما در موارد دیگر، ممکن است که قبول کنیم که در ارتباط با یک مفهـوم خطـائی وجـود 

انیم که آن خطا چیست. اغلب در علم، دلیلی داریم که فکر کنیم که نظریـه هامـان دارد، علیرغم این که ند

داراي خطا هستند حتی وقتی که نمی دانیم که خطاها چه هستند. براي مثال، نظریه هاي مربوط به کانالهـاي 

شـخص جذب دوباره ي ناقالن عصبی احتماالً خطاهاي قابل مالحظه اي دارند، با وجـود ایـن کـه آنهـا را م

نکرده ایم. بنابراین خطاها می توانند مشخص شده باشند یا نباشند، و این اولین شاخه ها را به درخت ما مـی 

  دهد.

  

   

                                          

  

    

  

                                      

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                   

  . جغرافیاي خطا11,1شکل 

 

مفھوم حاوی خطاست        

  خطای مشخص نشده

  خطای مشخص شده

 ارجاع موفق ارجاع نا موفق  ارجاع ناموفق  ارجاع موفق

 حذف گرائی
(برای مثال    

ضد واقع گرائی 
علمی، از طریق 
 استقراء بدبینانھ"

فظ گرائی ح
 برای مثال،
 واقع گرائی 
  علمی

  حفظ گرائی  حذف گرائی

بدون 
 جانشین
 برای مثال 
WITCH 

 جانشین
 برای مثال
SHMORAL 

تجدید 
 نظر
 مشخص 
برای 
 مثال
WHALE 

 تجدید نظر
 نامشخص 

تناقض 
 گرائی مطلق
 برای مثال
PEREBOOM 

 تجدید نظر گرائی
 در باره ی 

اراده ی   
 آزاد برای مثال  
VARGAS 
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. اگر ه می شوداین است که آیا نتیجه اي حذف گرا یا حفظ گرا گرفت براي اهداف ما موضوع مهم            

 حاکی بر این استطرح ریزي شد  2شود، پس بحثی که در بخش  ارجاع در ه شکستمنجر ب مرتبطخطاي 

اما اگر، خطاي مربوطـه مـانع ارجـاع موفقیـت  .حذف گرائی بدنبال خواهد آمد موضوع مورد نظرکه براي 

 خطاي مشـخص نشـدهدهید که با شاخه ي پا برجا می ماند. اجازه آمیز نشود، پس موضع حفظ گرایان 

فیلسوفان علم معموالٌ اذعان می کنند که نظریه هاي در جریـان احتمـاالً حـاوي مقـدار زیـادي شروع کنیم. 

مقیاس گسـترده اي در واقع گرائی  –چنین اقراري اولین گام در برهان هاي ضد  خطاهاي نامشخص هستند.

بـه شکسـت  شـکارآات قابل مالحظه ي این برهان بطـور بنیان دارند. تعبیر "اي بدبینانهاستقراه"است که بر 

نظریه هاي زیـادي کـه در شده است که  معلومحاال کرده که  اظهار عقیدهمتوسل می شوند. لودان  ارجاعی

باور داریم) که  در زمان حالواژه هاي مرکزي اي هستند که (ما "زمان خودشان موفقیت آمیز بودند حاوي 

نهادهائی که با امر موافق هستند که . عده ي زیادي با این (Laudan 1984, 121) "نبوده اند ارجاعی

ضد  پسوجود ندارند.  فرض می شدند، **مزاج ها ،*مثل فلوژیستون (مایه ي آتش)، کالوریک واژه هائی

که از آنجا که نظریه هاي جاري اذعان می کنند که حاوي خطاي قابل مالحظه  گوشزد می کند واقع گرا –

در ارجـاع  یبصیرتیعنی که واژه هاي  –در همان وضع باشد  اي هستند، احتمال دارد که علم زمان حال هم

طاي قابل خکه این حقیقت که  می گویند. واقع بینان علمی شته باشندفرض شده ها وجود نداقصور کرده و 

در ارجـاع شکسـت مـی  نظریـه ايمالحظه اي در نظریه وجود دارد به این نتیجه نمی رساند کـه واژه هـاي 

 –نظریه هاي تاریخ  گرائی پابرجا می ماند. مثل الیکان، واقع بینان علمی می توانند ازخورند، بنابراین حفظ 

باشد که در نظریه اي تعبیه شده  حتی اگرئی پشتیبانی کنند که یک واژه کمک گرفته و از ادعا ارجاع سببی

  .(Boyd 1983) مملو از خطا باشد، می تواند بطور موفقیت آمیزي ارجاع کند

  

-----------  

      *مترجم: ماده ي تخیلی که در قدیم فکر می کردند می سوزد و اکسیده می شود.

کـه غلـط بودنشـان  ** مترجم: منظور مزاج هاي چهار گانه ي بلغمی، دموي، صفراوي و سودائی اسـت

  .معلوم شده است
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مفهـوم  حاال اجازه دهید که به شاخه ي خطاي مشخص شده بپردازیم. اگر بدانیم که خطا چیسـت و          

علیرغم خطا به ارجاعش ادامه دهد، بنابراین حفظ گرائی برپا مـی مانـد. اگـر مـا شـاحه ي حفـظ مورد نظر 

گرائی را دنبال کرده و از مفهومی تجدید نظر شده پشتیبانی کنیم، بنـابراین مـا یـک نظریـه ي تجدیـد نظـر 

بـراي ارائـه ي یـک  چنین رویکـردي آشناسـت. a2011Vargas (.4(گرائی در دست خواهیم داشت 

. ) بطور اشتباهی پیش فرض گرفته بود که نهنگ هـا مـاهی هسـتندWHALE مثال عامیانه، مفهوم نهنگ (

علم رده بندي موجودات زنده واژه را حفظ ولی نهنگ را در شاخه ي پستانداران قرار داد. در ادبیات اراده 

می  دلیلدد نظر گراي سازمانمند است. او منوئل وارگاس طرفدارترین (و خستگی ناپذیر ترین) تج آزاد ي

مملو از خطاست، اما مفهوم به ارجاعش ادامه مـی دهـد؛  آزاد برداشت عامیانه ي مردم از اراده ي آورد که

پیشنهاد می کند که بر اساس آن ویژگیهاي کلیدي  آزاد بعالوه، او شرحی تجدید نظر گرایانه براي اراده ي

   a2013Vargas (.5( هستند خ به مالحظات اخالقیبراي پاس توانی آزاد اراده ي

ي است که بـیش از همـه ه ادر نتیجه ي کارهاي دقیق وارگاس، تجدید نظر گرائی دیدگاه حفظ گرایان      

 .McKenna 2009; Pereboom 2009b; Fischer et al) مورد توجه قرار گرفتـه اسـت

ممکـن اسـت کـه حفـظ گـرا  یشنهاد نمی کندی را پگرائتجدد نظر با وجود این، حتی اگر کسی  .(2007

اسـت، و بـدون ایـن کـه  در ارتبـاط. شخص ممکن است بداند که یک مفهوم خاص با خطاي خاصی باشد

تجدیـد نظـر نـا "مسـتطیل  بـه 11,1انه داشته باشـد، آن را حفـظ کنـد. در شـکل گرایپیشنهادي تجدید نظر

مقـدار خطـائی را کـه بـا مفهـوم مـورد نظـر  ارجاعی  اگر بدانیم که ارتباطاقالً نگاهی بیاندازید.  "مشخص

حفظ گرائی را  می توانیمحتی در غیاب یک پیشنهاد تجدید نظر گرائی  ،پساجازه می دهد، مربوط است، 

بعنـوان موضـع را به احتمـال زیـاد حفـظ گرائـی  سببی  –براي مثال، یک نظریه پرداز تاریخ  6دهیم.  ویجتر

ن در نظر گرفتن این که پیشنهاد خاصی براي مفهوم تجدید نظر شده تهیه کرده استاندارد قبول می کند، بدو

حتـی  ،که چوناست.  "آزاد اراده ي" انندیک حق انتخاب مهمی براي الفاظ مورد جدلی ماست یا نه. این 

کامالً معقول است که در مورد اراده  اگر شخص طرفدار هیچ گونه پیشنهاد تجدید نظر گرائی خاصی نباشد

  .موضع حفظ گرائی اختیار کند آزاد ي

یک واژه (یا مفهوم) منجر بـه  وابسته بهحاال برویم به سراغ شاخه ي حذف گرائی. بازهم، اگر خطاي         

شکست در ارجاع شود، بنظر می رسد که حذف گرائی بدنبال خواهـد آمـد. در آشـناترین مـوارد، حـذف 

باید کامالً کنار گذاشته شود. براي مثال، مفهوم سـاحره است و پوچ که مفهوم مورد نظر  می گویندگرایان 

بـاور گرفت، در شـرح اسـتاندارد، مـا پیش فرض می  خاصی را خارق العاده يبطور غلطی وجود نیروهاي 
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کنار گذاشته ایم بدون این که بدنبال جانشینی براي آن باشیم. جبرگرایان مطلق راسخمان را به چنین چیزي 

 آزاد که چنین چیزي مانند اراده ي می گویند و پیش گرفته آزاد اراده يبا  را يمعموالً چنین برخورد

با حقیقت روبرو شـویم. امـا،  بلکه باید باشیم،وجود ندارد و این که ما نباید بدنبال مفهوم جانشینی براي آن 

: اخالقیـات کتـاب در (Mackie)  مکـیبراي حذف گرایان جانشینی براي مفهومـات پـوچ وجـود دارد.

که  می گوید بطور مشهوري ( Ethics: Inventing Right and Wrong) صحیح وغلط،اختراع 

 ،را پیش فـرض مـی گیرنـد objectivity)واقعی بودنشان (عینیت یا چون باورهاي اخالقی بطور اشتباهی 

شـهور، در ن انـدازه مریبـاً بـه همـیتقامـا لط هسـتند. غادعاهاي اخالقی  همه يمفهوم اخالقیات پوچ بوده و 

اگر یک فلسفه ي اخالقی است. به که بشدت شبیه  کندمی  ترویجو چیزي را  ادامه دادهن کتاب، مکی همی

جایگزین می کند،  شاخالقبه نام  ما را بامفهوم وابسته ي نزدیکی اخالقمکی مفهوم فرض بگیریم که 

 اجتنــاب کــرد. (بــهکــه حامــل پــیش فــرض هــاي مســئله ســاز عینیــت نیســت، مــی تــوان از چنــین تناقضــی 

150, 1985Blackburn  (7مراجعه کنید.) مراجعه کنید 11,1به شکل(  

مغـایرت بـین ممکـن اسـت پایان می رساند. اما با نگاهی بـه نقشـه، ه بمن را  يخطا جغرافیاي گفته این       

 آزاد نیبیایـد. بـاالخره، نظریـه پـردازان جانشـیبنظر جانشینی و تجدید نظر گرایان تصنعی  –حذف گرایان 

ارائه می دهنـد بپذیرنـد، و نظریـه  آزاد اراده يهستند که هر پیشنهادي را که تجدید نظر گرایان براي 

یک مفهوم پوچ است، تجدیـد نظـر  آزاد اراده يپردازان جانشینی می توانند بگویند که در حالی که 

هسـتند  آزاد پـردازان جانشـینی در واقع، نظریه گرایان مفهوم وابسته اي را توضیح می دهند که پوچ نیست.

اتخاذ کنند تا مفهوم جانشینی را انتخاب کنند. پـس هـاي و هـوي بـین حـذف گرایـان و  *متشابهیلفظ که 

کـه  مـی گویـدتجدید نظر گرایان بر سر چیست؟ بسیار خوب، حذف گرا (شـامل نظریـه پـرداز جانشـینی) 

وجـود دارد.  آزاد هسـتند کـه اراده ي یموه و همه مبتال به وجود ندارد آزاد چیزي مانند اراده ي

وجود دارد و این که همه فقط مبتال به  آزاد حفظ گرایان (شامل تجدید نظر گرایان) می گویند که اراده ي

 عدم موافقت هستی شناسی بنیـادي یکاین امر  سوء تفاهمی در باره ي طبیعت آن هستند. بنظر می رسد که

  باشد.

-----------  

  ي که تلفظ آن با کلمه ي دیگري یکسان ولی معنی آن دگرگون باشد.*مترجم: کلمه ا
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 و هستی شناسی ارجاعی پیمانیآئین هاي  . 4

  

واحـدي وجـود  صحیح ارجاعی ارتباط  وجود دارد کهضمنی در قفاي این منازعات حذف گرایان  یفرض 

از واژه  یـک گـروه بـراي ارجـاعی پیمان  وقتی که ماکشف شود. باید از واژه ها  گروهبراي یک  دارد که

 در بـاره يرا  يانظریـه  راحتـیرا معین کردیم (براي مثال واژه هاي نوع طبیعی)، می توانیم به  مرتبط هاي

. امـا، ایـن یا نـه وجود دارند آزاد باور، نژاد، و اراده يو در نتیجه در یابیم که آیا  اطالق کردهواژه ها 

واحـدي  ارجـاعی پیمان  است اشتباه باشد که فرض بگیریم که ممکن کار اشتباهی باشد.واقعاً ممکن است 

 ارجـاعی هـاي پیمـان هـاي متفـاوت، زمینـه  باشـد. در عـوض، در وجـود داشـته براي واژه هاي نوع طبیعی

است، اما در فلسـفه ي علـم طرفـدار داشـته، و  متفاوتی ممکن است نقش داشته باشند. این دیدگاهی بدعتی

  .کثرت گرایانه وجود داردکسته اي براي این دیدگاه مدارك تجربی دست و پا ش

پیمان می گوید که  (Phillip Kitcher)در کوشش براي شرح مباحثات در تاریخ علم، فیلیپ کیچر       

  هاي مختلفی نقش بازي می کنند:زمینه  مختلف در ارجاعی هاي 

 ارجـاعی لـف نمونه هاي محتلفی از همان [ واژه] ممکن اسـت وابسـته بـه سـبک هـاي مخت  

 غـالبیکه گوینده قصد حاضـر  از نوع توصیفی است نمونه وقتی ارجاعی یک سبک  ...باشند

 ارجـاعی کنـد و مـورد چیزي را داشته باشد که توصیف خاصی را ارضاء مـی دریافت براي 

وقتی نشان داده می شـود کـه  ابداعینمونه چیزي است که توصیف را ارضاء می کند. نوع 

یا یک رده از اشیاء، که یک داشته باشد تا یک شیئ حاضر خاصی ( غالبیر گوینده قصد حاض

مراجعـه  Bishop 1999(هم چنین به  کند دریافترا عضو آن ها ممکن است حاضر باشد) 

   .;Kicher 1993)کنید 

ی کوچر ادامه داده و چنین نوع بررسی اي را براي تجزیه و تحلیل دوره هائی از علم مورد اسـتفاده قـرار مـ

. در بعضــی مــوارد، وقتــی کــه نظریــه پــردازان فلوژیســتون واژه ي هــم ریشــه ي (101 ,1993)دهــد 

را مصرف می کردند این واژه طبیعتاً طوري برداشت می شد که وابسـته بـه توصـیف خاصـی  "فلوژیستون"

آتـش بـی "را در  نـی ماننـدي خـالی یـک سـاقه ي تـو اگـر او می نویسد کـه(Priestley) . پریستلیبود

این جا ما طبیعتًا . در [Priestley 1775 (vol. 2) 251] "سرپوشی بسوزاند، فلوژیستون فرار می کند
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 احتراقدر حین  مادهکـه  خواهد شد تثبیتراطوري تعبیر می کنیم که با توصیفی  "فلوژیستین" ارجاع

ن ایـي هیچ مـاده ی یعن –این توصیف، با هیچ چیزي اقناع نمی شود  حاال ما می دانیم که، .می شود آزاد

فلوژیستین بـا توصـیف وابسـته اي معـین  ارجاعها، زمینه  نمی شود. لذا، در این آزاد در حین احتراق چنینی

را بکار  "فلوژیستین" پریستلی واژه هاي هم ریشه يدیگر مواقع در اما، شده و واژه پوچ از آب در می آید. 

بطور طبیعی تري تعبیر مـی شـوند. بـراي مثـال،  سببی  –تاریخ  روش هايمی گیرد که بنظر می رسد که به 

را در  "نیتفلوژیساز  تهی شدههواي "پریستلی گزارش می دهد که بعد از این که او اثرات نفس کشیدن در 

من دچار این تصور شدم که براي مدتی بعد از  "موش امتحان کرد، خودش این کار را کرد. او می نویسد، 

 امتیـازتا کنون فقط دو عدد موش و خـود مـن  ..."سبک و آسان احساس می شدآن سینه ام بطور مشخصی 

. ما حاال می دانیم که آن چـه کـه پریسـتلی و مـوش هـا (Pristley 162) "تنفس کردن آن را داشته ایم

دقیقـاً چیـزي اسـت کـه واژه ي  اکسیژن بوده، و طبیعی است که فکر کنیم که اکسیژنتنفس می کردند 

   1993Kitcher (.8 ,100(به آن ارجاع می شود زمینه  در این "فلوژیستین شدههواي خالی از "

، و Ron Mallon) ( ، ران مـالون(Angel Pinilos) سدر مقاله ي جدیدي، انجل پی نی لـو           

یم. بخصوص، ما مدرك تجربی اي ه ادر باره ي ارجاع دفاع کرد اياز چنین نوع بررسی کثرت گرایانه من 

یم که واژه هاي نوع طبیعی بطور سازمان یافته اي مبهم هستند. در بعضـی مـوارد ارجـاع یـک ه ادرا ارائه دا

شده است؛ در موارد دیگر، ارجـاع یـک واژه ي نمونـه (از  تثبیت وصف گرایانه يقرار دادواژه ي نمونه با 

 ambiguity) *میابهـا نظریـه يشده است. براي دفاع از  تثبیت سببی  –تاریخ  يقرار دادهمان نوع) با 

theory)از کتـب علـوم ورد چالش تاریخ طبیعـی را کـه م اصطالحات، ما به شرکت کنندگان توصیفی از

ارائـه دادیـم. شده،  شرح حیوانات با درس هاي اخالقی آمیخته در آن ها برداشت شده وطبیعی قرون وسطا 

، بـه یر تجربیـات متعـدد گونـاگونما به شرکت کنندگان شرح دادیم که موارد ارائه شده حقیقی هسـتند. د

  شرکت کنندگان طرح زیر ارائه شد:

 هــارا کاتوبلپــاس  هـاآنرا شــرح داده و خاصـی در قـرون وســطا، محققـان حیوانــات پســتاندار 

(catoblepas) نـر بـوده، ولـی کلـه  هايشبیه به گاوها گفته شده که کاتوبلپاس  .می نامیدند

 د. بعـالوه، تصـورنـرا پائین نگهدار انهمیشه سرشاند  هآنقدر سنگین بوده که مجبور بود هایشان

رد کـه بـا ایـن وجـود نـدا حیـوانی. البته ان فلس داشته انددر پشتشها که کاتوبلپاس  همی شد

ناشـی از محققان فکر می کنند که ایـن توصـیف بـر اسـاس گزارشـات  توصیف جور باشد، ولی

  .بوده باشد (wildebeest)برخورد با گوزن هاي یالدار 



 

 نشر آواي بوف                                                                      337

 

در انتظار مـی رفـت ، به شرکت کنندگان سؤاالتی داده شد که ها بعد از خواندن این توصیف از کاتوبلپاس

در ارائـه ي  وصف گرایانه داده، و در روبروئی با بعضی از سـؤاالت دیگـرتفسیري  اب به بعضی از آنهاجو

  ایجاد شود. وصفی مقاومتتفسیري 

----------------  

را نتوان بر  هر مفهوم، ایده، اظهار نظر، یا ادعائی است که معنی، قصد یا تعبیر آن *مترجم: ابهام ویژگی    

    بطور قطعی تعیین کرد.    اساس یک قاعده یا پردازشی که شامل تعداد محدودي مرحله است،

ه شـود، پرسـید نـوع طبیعـیپیش فرض ما این بود که اگر از شرکت کنندگان در باره ي وجـود یـک         

که نظریـه ي است  بخوبی شناخته شدهکته این نبه واژه بدهند.  ي وصف گرایانهقرار دادد که ث می شوباع

 Devitt)(براي مثال رجـوع کنیـد بـه دارد مشکل با واژه هاي پوچ  در همسازي ارجاعی  سببی  –تاریخ 

and Sterelny 1999). ًبـه  ی سـبببطـور  "بابـا نوئـل"، اگر رد پاي اسـتفاده ي مـدرن از واژه ي مثال

بابـا "همـان  "نیکوالس مقـدس"پیشنهاد می کند که  سببی  –گردد، رویکرد تاریخ می نیکوالس مقدس بر

 "بابا نوئـل"ئی ادعا دارد که معنی واژه اي مثل وصف گرا، بالعکس، پس بابا نوئل وجود دارد. است "نوئل

با حقیقت تلخی همسازي داشـته توصیف مرتبط داده می شود، و لذا، براي چنین نظریه اي ساده است که  با

وجود ندارد. این امر ما را بر آن داشت تا پیش بینی کنیم که وقتـی بـه مـردم گـزاره ي  "بابا نوئل"باشد که 

یان جواب می دهنـد. لـذا، بـدنبال توصـیف مربـوط بـه وصف گراوجود داشتن ارائه می شود احتماالً مانند 

 "کاتوبلپـاس وجـود دارد "جه ي موافقتشان را با جملـه ي از شرکت کنندگان سؤال شد که در ،کاتوبلپاس

کننـد (بـراي مطالعـه ي  مخالفتنشان دهند. همان طور که انتظار می رفت مردم تمایل داشتند که با گزاره 

  . مراجعه کنید) .Machery et al نتایج مربوطه، به مقاله ي زیر چاپ

درسـتی  ارجـاعی نظریـه ي  در واقـعئـی ف گراوصـیک واکنش به تأئید پیش بینی ما این است که           

 ياست. اما ما شک داریم که می توان مردم را طوري هدایت کرد که قضاوتهائی بکنند که بطور طبیعی تر

با ها  کاتوبلپاسبا در ارتباط فی وصشوند. با در نظر گرفتن این امر که می برداشت  سببی  –بعنوان تاریخ 

ئی این نتیجه را بدست می دهد که این واژه به چیزي ارجـاع نمـی گراوصف هیچ چیزي ارضاء نمی شود، 

د. بازهم، نتایج قبلی این تصور را ایجاد می کننـد نوجود ندارها  کاتوبلپاسکند و لذا پیشنهاد می کند که 

. اما فـرم می کنندتفسیر  وصف گرائی طریق را به این "دنوجود دارها کاتوبلپاس " ادعايمردم در واقع که 

اي وجود دارند که واقعاً وجود داشتن را پیش فرض می گیرند. وقتی واژه اي در موقعیت فاعل  ائی جملهه

ــویم،  ــر بگ ــت. اگ ــد داش ــود خواه ــودن وج ــود ب ــرض موج ــیش ف ــرد، پ ــی گی ــرار م ــري ق ــی "خب  آدرل
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(Adederley)  پیش فرض می گیرد که  گفته است این "پس چه چیزي عاشقانه بود"تک خوان آهنگ

داللـت ضـمنی دارد کـه  معمـوالً "من مخالفم"داشت. (اگر بگوئیم  "پس چی"ک تک خوانی از آدرلی ی

. لذا، پیش بینی ما این بود که اگر (Strawson 1950) اما عاشقانه نبود) آدرلی یک تک خوانی داشت

ي دارد کـه فاعلی قرار دهیم و از آن چیزي را پیش بینی کنیم، احتمال بیشتر را در موقعیت "کاتوبلپاس"ما 

جواب خواهند داد. براي امتحان چنین چیـزي، بعـد از توصـیف  سببی  –مردم در هماهنگی با عنوان تاریخ 

 "کننـدگان درخواسـت شـد تـا درجـه موافقتشـان را بـا جملـه ي  ، از شـرکتهـا کاتوبلپـاسمربوط به 

ی رفت، مردم به این را بیان کنند. همان طور که انتظار م "هستندیال دار هاي  گوزنها کاتوبلپاس 

). در واقـع،  "هسـتندیال دار  هاي گوزن"رساند که می خبر ها  کاتوبلپاسجمله تمایل پیدا کردند (که از 

گـوزن هـا کاتوبلپـاس "و  "دنـوجود دارها کاتوبلپاس "جمله ي  دو حتی وقتی که به شرکت کنندگان هر

موافقـت کردنـد تـا  "ها گوزن یـال دار هسـتند لپاسکاتوب"را ارائه دادیم آنها بیشتر با  "هستندیال دار هاي 

  "د.نوجود دارها کاتوبلپاس "

بـر اسـاس ویژگیهـاي  ارجـاعی پیمان بنابراین، بنظر می رسد که طرز تفکر مردم معمولی در باره ي           

سـت ن تغییر موضع پیدا می کند. این امر به این معنا نیست که مردم دچار ابهام ذهنی هسـتند. ممکـن اگفتما

  صحیح: 2غلط است و  1که کامالً درست باشد که بگوئیم که 

  

 "کاتوبلپاس ها وجود دارند"  .1

 "کاتوپالس ها همان گوزن هاي یال دار هستند" .2

هستند، بنابر ایـن مغـایرتی وجـود  در ارتباط ارجاعی مختلف  پیمانیآئین هاي گزاره هاي مختلف با طبیعتاً 

  ندارد. 

 از ياهـاي سـاده گـزاره نگهـداریم،  بـی قیـد و شـرطرا تـا حـد ممکـن جربی این که طرح تبراي ما         

بیشـتر باعـث وجـود داشـتن  هاي گزاره دریافتیم کهطی تجربیات  شات را مورد استفاده قرار دادیم. ماآزمای

می شوند. البته منظور ما این نیست که پیشنهاد کنیم که غیر ممکـن اسـت کـه  نوع واژه ازبیرات توصیفی عت

 سـخنرانیبشـوند. بـراي مثـال، اگـر  سـببی  –ره ي وجود داشتنی ایجاد کنیم که باعث تعبیـرات تـاریخ گزا

کـه  یحقیقتـ "پـس کاتوبلپـاس هـا وجـود دارنـد،هاي یال دار هسـتند،  نکاتوبلپاس ها همان گوز"بگوید 
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 نـد. بلکـه، درگزاره را ضد و نقیض نمی ک است، شده گنجانده بیانیهدر  )1( شماره ي وجود داشتن عبارت

باشند و ما مـی خـواهیم داشته نقشی  سببی  –تاریخ  پیمانیآئین هاي ته اي، احتمال دارد که چنین گفزمینه 

   .Nichols, Pinillos, Mallon)ادعاي وجود داشتن را قبول کنیم (زیر چاپ 

بپـردازیم.  آزاد اراده يباالخره حاال ما می توانیم به موضوع مربوط به حذف گرائی و حفظ گرائی            

حـاوي خطاهـاي قابـل مالحظـه اي اسـت. اگـر  آزاد ما فرض گرفته بودیم که برداشـت عامیانـه از اراده ي

درست باشد، چگونه مـی تـوانیم  ارجاعی  پیمانیآئین هاي ه شده ي فوق در باره ي گوناگونی داستان گفت

. او بـر وصـف گرایانـهعبیـر کنـیم؟ البتـه، بطـور ت را "وجود ندارد آزاد اراده ي" کهگفته ي گلن استراسن 

ي چنـین توصـیفی را تکیه کرده و اشاره می کند که هیچ چیـز "آزاد اراده ي"با  در ارتباطاشتباهی  وصف

بطـور آشـکاري خیرخواهانـه  "آزاد اراده ي"استفاده ي استراسـن از  سببی  –تعبیر تاریخ  ارضاء نمی کند.

پیمـان چـه  "آن چیزي نیست که ما فکـر مـی کـردیم آزاد اراده ي"وید وقتی منوئل وارگاس می گ نیست.

ان چـه کـه خـود او  لوايئی محدود کننده نیست، یا در وصف گرادر این جا وجود دارد؟ فرضاً،  ارجاعی 

این امر به ما اجازه می دهد که بگوئیم که وارگاس درست می گویـد و استراسـن  9می گوید، اشتباه است. 

هـاي زمینـه  مختلـف در ارجـاعی پیمـان است کـه بـا  "آزاد اراده ي"این فقط نقش واژه ي هم حق دارد. 

  گوناگون بازي می کند. 

را  آزاد صلح جویانه به گفتمان متافیزیکی در باره ي وجـود اراده يچنین بررسی تکثرگرائی جوابی           

فرض می گیرنـد و لـذا، بـا در نظـر  سخت گیرانه اي را ارجاعی پیمان حذف گرایان . در اختیار می گذارد

غلط است، حذف گرایان حق دارند که بگویند  آزاد گرفتن این که یک پیش فرض مهمی در باره ي اراده

پیمـان از طرف دیگـر، حفـظ گرایـان  وجود ندارد. آزاد ) که چیزي مثل اراده يارجاعی پیمان (تحت این 

پیمـان  ایـنحق دارند که بگوینـد (تحـت هم حفظ گرایان  در نتیجهرا اقتباس کرده، و  از مرجع لیبرال تري

وجود دارد. چنین تکثیرگرائی اي تا اندازه  آزاد چیزي مانند اراده ي) که علیرغم پیش فرض غلط ارجاعی 

موضـوع ایـن  سـربر  توافقی. اي از اهمیت منازعه ي متافیزیکی بین حذف گرایان و حفظ گرایان می کاهد

  10ئی حقیقت دارد. وجود ندارد که حذف گرا

ایـن  صرف نظـر ازنباید این حقیقت را محو کند که،  ترویج می دهمجواب صلح جویانه اي که من           

بخـش گرایـان،  تعیین کنار گذاشتن بُعد تصمیم گیـري غیـر با کنیم، را اتخاذ می ارجاعی که چه استاندارد 

 ایـن کـه فهمیـدن مـان را رد مـی کنـیم. انکـارخودمهم و احتماالً اصالح ناپذیري از طرز تفکر معمـولی از 

گول زنی است. این نکتـه  –، خود است مشکلطبیعی تصمیم گیري هایمان بطور سرگیجه آوري  مکانیسم
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اي است که توسط حذف گرایان تأکید شده است. با این وجود، درست مانند سردرگمی هاي دیگر فلسفی 

سردرگمی واقعی اي وجود دارد به این معنی نیسـت کـه شک گرائی)، این حقیقت که در این جا هم  ثل(م

در باره ي ان دچار وسواس شویم، و بنظر می رسد کـه حفـظ گرایـان را مـی تـوان بعنـوان اهـدا کننـده ي 

  در نظر گرفت.  هایمان جانشینی براي وسواس

  

  و وهم ها عملی . عالئق5                 

  

 Deconstructing the) "واسـازي ذهـن"عنـوان تحـت  مقاله ي کالسـیکش،در  (Stich)استیچ 

Mind” سیاسـی متافیزیـک را شـکل داده انـد.  –ارائه می دهد که عوامل اجتمـاعی  برهان بحث برانگیزي

کـه سـاحره هـا  می گویندمثال اصلی او ساحره ها هستند. استیچ اشاره می کند که بعضی از حکماء معاصر 

 Luhrmann 1991 یش عقاید هم وجود داشتند (براي مثال بهدر دوران دادگاه هاي تفت و وجود دارند

رجوع کنید). اما، بر اساس این نظریه ها، ساحره ها، جادوگري سیاه انجام نداده و با شیطان هم قرارداد نبسته 

لب توجهی اسـت. امـا وقتـی او ج درستاند. استیچ می گوید که در سایه ي لیبرال دموکراسی، این حرف 

، اسـتیچ هاي بـی گنـاهی شـدنهشـکنجه و اعـدام انسـا ي ساحره ها روبرو هستیم که منجر بـهکه با محاکمه 

  تري را ارائه می دهد:اثر بخش پیشنهاد می کند که حذف گرائی موضع سیاسی

هیچ کدام  کرده بودند که کسانی که چنین دیدگاهی را اتخاذ ...در اروپاي قرن شانزدهم     

باعـث هـیچ ره هستند با شیطان قـرارداد نبسـته بودنـد و ساح بودند که متهم از زنهائی که

کـه  مـی گفتنـداگـر  ،این زنها نباید شکنجه یا اعدام می شـدند آزاري هم نشده بودند، و

و لذا همه ي این زنهـائی کـه  –اصالً وجود ندارند  واقعاً یعنی که –سانه هستند فساحره ها ا

. این، تقریبـاً ، مفیدتر واقع می شدندندمتهم می شومتهم به ساحرگی بودند بطور اشتباهی 

اکثـر مـا هـم چیزي است که آنها گفتند و به اندازه ي کافی آن چیزي است که خیلی از 

 (69 ,1996)می گوئیم. 

رکت سیاسی قدرتمندي بود که انکار شود که ساحره ها وجود دارند، و این این امـر مـی توانـد این یک ح

  به حذف گرائی ساحره رسیدند.  نهشرح دهد که اعقاب فرهنگی ما چگو
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در انگلسـتان،  ا تـاریخ تـا حـدي پیچیـده اسـت.ام گزاري کنم. هاستیچ پای بینشمن سعی می کنم بر           

 خیلـی سـادهحـذف گـرا نبودنـد.  Scot 1584; Ady 1656)شک گرایان اولیه ي ساحرگی (ماننـد 

و کتب عهـد عتیـق ژه ي ساحره در انجیل بطور شایعی فرض می شد که وادر آن زمان می شود چرا:  معلوم

 مقدس را انکار کنند (براي مثال بـه هاي ، و اکثر شک گرایان نمی خواستند کتابگرفتهمورد استفاده قرار 

Notestein 1911, 132 (شک گرایان اولیه این  کوشش هاي. بنابراین، تعداد زیادي از مراجعه کنید

بخصوص، ساحره ها  –آنهائی نیستند که مردم فکر می کنند هستند دیدگاه را تبلیغ می کردند که ساحره ها 

که ساحره  می گفتآن دوران، رجینالد اسکات، با شیطان عهدنامه امضاء نکرده اند. مهم ترین شک گراي 

 Scot 1584, 136-37: Thomas)هاي انجیـل شـامل مسـموم کننـده هـا و شـعبده بـازان بودنـد 

سؤال من این نیست کـه (آن "یدگاهی حفظ گرایانه را ادعا می کرد: ، و او تصریحاً د(572-73 ,1971

طور که خیلی ها با خوش باوري فرض می گیرند) این که آیا ساحره ها وجود دارند یا نه: اما این است کـه 

 Scot) "آیا آنها می توانند چنین کارهاي معجزه آسائی که به آنها نسـبت داده مـی شـود را انجـام دهنـد

)15, 1584 .11  

سـاحره اي  –ند، دفـاع از حـذف گرائـی عمیقاً به کتب مقدس باور راسـخ داشـتکه ی اتدر اجتماع            

در  يآشکارور . چنین کاري بطنکرده اند معلومرا ساحره ها  کتب مقدس کیفیتبود که  محتاج این برهان

نجیـل در جاهـائی کـه از کـه ا"ستاف این عنوان را دارد فصل کتاب وگاواخر قرن هفدهم انجام شد. اولین 

ـــاحره (Wagstaff, 1671, 1) "ساحرگی صحبت به میان آورده به غلط ترجمه شده است ـــار س . انک

گزینشی را در اختیار می گذارد که وجود ساحره ها بکلی انکار شود، و این دقیقـاً همـان  کتب مقدسهاي 

)   Hutchinson 1718, 229(براي مثال   ) و شک گرایان بعدي 83-84کاري بود که وگستاف (

ـــرد    انجام دادند. البته، این شک گرایان آخري ـــه ک ـــاحره اي غلب ـــی س ـــذف گرائ ـــدند و ح ـــروز ش پی

(Notestein 1911, 343).  

  

--------------  

من در نوشته هاي خودم به انواع نیروهاي ایـن این کاري است که در کشورمان باید انجام شود. پاورقی مترجم: 

کـف بینـی، فـال نفـرین، نذر، ي فرضی مثبت و منفی اي مانند دعا، مشکل باور به نیروهاام.  چنینی اشاراتی کرده

هنـوز هـم  ...، وسحر و جادوارتباط با اجنه، شیطان، طلسم، کشی، انرژي هاي قابل انتقال، احضار ارواح، استخاره، 

راسـخی  هـايمتافیزیکی چنـان باورنیروهاي  انواع منفیبه  ان باقی مانده اند، ودر بعضی فرهنگها به قوت خودش

را تا حد اعدام محکـوم مـی کننـد. در سـؤالی کـه مـن از یکـی از  هاآن به دست زدن به دارند که متهمانوجود 
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دینی معاصر در مورد سحر و جادو کردم، ایشان مانند بقیه چنـین کـاري را حـرام و  باالترین و مشهورترین مراجع

محکومیـت جزائـی دنیـوي را  بعضی پیشوایان دیگر، بخصوص پیشوایان تسـنن، ، برخالفتقبیح کردند، البته ایشان

براي این گونه افراد تجویز نکردند و عقوبتشان را به دنیاي بعد از مرگ محول کردند. همین امر نشان مـی دهـد 

چنـین تـوان هستند و انسانهائی هستند که  اثر بخش که ایشان هنوز هم باور دارد که چنین نیروهائی وجود دارند،

است. کافی است ي آزمایشگاهی سانی قابل اثبات و تجربه شان به آ ارجاعی که پوچ بودن هائی دارند. باورهائی 

داشته باشیم تا مشکل  بازتابیند که انجام شده و می شوفوق الذکر  نیروهاي فرضی همه ياجراي که به عدم تأثیر 

لو کالشی حقه بازانی را گرفته که از ایـن طـرق بـا هزینـه ي مردم را هم از خرافات نجات داده، و ج حل شده و

  بکاهیم.هم از بار دادگاه ها  احتماالًساده لوحان روزگار می گذرانند، و 

سیاسـی حـذف گرائـی بـراي  تـأثیراتبـا  سـاحرگیباور  نیست که موفقیت در حذف معلومهم هنوز         

نوشته هاي شک گرایان (هم حفظ گرایان و هـم  ه يهم، یقیناًیا نه. است محاکمه ي ساحره ها تسهیل شده 

که متهم به سـاحرگی بودنـد. بـه  کردند بازتابدر باره ي سعادت کسانی  بر نگرانی عمیقیحذف گرایان) 

کامالً روشن است این است که هم حذف گرائی و هـم حفـظ گرائـی در قـرن هفـدهم که هر حال آن چه 

، و بـاور هحفـظ گرائـی نقـش بـازي کـرد نوعیم که تاریخ به نقش داشتند. و مشکل هم نیست که تصور کن

 مربـوط بـه اصـطالحپیمـان   ه است. در واقـع،ساحره ها را حفظ کرد نبودن خارق العادهراسخی در باره ي 

شـعبده "در اختیار مـی گـذارد. در قـرون وسـطا،  "ساحره"با  در ارتباطي مقابل انقطه به دقت  ”شعبده باز“

 ,Thomas 1971 دارند (بـراي مثـال بـه خارق العادهر نظر می گرفتند که نیروهاي را افرادي د "بازان

بودن بکار می بریم. بـراي  خارق العادهبا این وجود ما این واژه را بدون هیچ تعهدي به  12رجوع شود).  41

بـه تـا  اساسـی اسـت، آن بـودن فوق طبیعییم که جزء ه ارا طوري درست کرد ارجاعی پیمان  ، ما ساحره

را  بسیار لیبـرال تـري ارجاعی ی تثبیتپیمان   ، ما یکشعبده بازان؛ براي دیدگاه حذف گرائی کمک کند

  13یم.ه ااتخاذ کرد

نیسـت. امـا احتمـال زیـادي  معلـومدر هستی شناسی ساحره ها و شعبده بازان  عملی عالقه هاينقش           

اهـاي هسـتی شناسـی در بـاره ي سـاحره هـا و بتوانند اثرات مهمـی در ادع عملی عالقه هايوجود دارد که 

کدام ی بر این بگذارند که احتماالً می توانند تأثیراتعملی  منافعداشته باشند. با این حال، گرچه شعبده بازان 

خواهد بود تا من تفسیرگرائی  بیش از حد اما، هستند(یا ساحره ها) صحیح  آزاد در باره ي اراده ي زاره هاگ

(یا ساحره ها) را حـل و  آزاد ي اراده يدر باره امر سؤاالت متافیزیکی که این که فکر کنم بتوانم بها بدهم 

، این که چه جملـه اي بکار می گیریم ارجاعی پیمان   تثبیتعملی را براي  منافعوقتی که ما فصل می کند. 

   13نمی کنیم. فاش ، اما ساختار حقیقت راتحت تأثیر قرار می دهیمصحیح است را 
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در دسـترس هسـتند.  طبیعـیبراي واژه هاي  مختلفی ارجاعی  پیمانیآئین هاي کرده ام که  همیشه بحثمن 

انتخـاب کـرده ساحره)، د کننده  (ٍمثالً، محدو ارجاعی پیمان  یک هم که ما مثال هائی ارائه می دهد تاریخ 

انتخاب کـرده ایـم. ، شعبده باز) را لیبرالی (مثالً ارجاعی  پیمانی هاي آئینو هم نمونه هائی که در آنها ، ایم

پیمـان  نـه  و را اتخـاذ کـردهپیمـان  این یک موضوع تاریخی بسیار جالب توجهی اسـت کـه چـرا مـا یـک 

توانند در که ممکن است که مالحظات عملی ب دیگري را. اما، همان طور که استیچ می گوید، بنظر می رسد

الوه بر این، اگر پینیلوس، مـالتون، و مـن در بـاره ي در ند. عباش اثر بخش مرا اتخاذ کنیپیمانی  این که چه 

گوناگون درست بگوئیم، پس نباید الزم باشد که در انتخاب یـک  ارجاعی  پیمانیآئین هاي دسترس بودن 

در نتیجه، ما می تـوانیم در  ..Nichols et al)دیگر اشتباهی رخ دهد (زیر چاپ  پیمان در عوض  پیمان 

  را اتخاذ کرده و تحمیل کنیم به منافع عملی متوسل شویم.  پیمان ین که کدام تصمیم گیري در ا

یک  آزاد اراده ي"یا  "وجود ندارد آزاد اراده ي"، استراسن می گوید که آزاد براي برگشتن به اراده        

 "وهمـی نیسـت. وجـه هیچبه  آزاد اراده ي"یا  "وجود دارد آزاد اراده ي"د وارگاس می گوی "وهم است.

تـا  هر دو صحیح می گویند. اگر بتوان دلواپسی هاي عملـی را بسـیج کـرد مرتبط ارجاعی  پیمان  تثبیت در

ممکن است برهان تـازه اي بـراي حفـظ گرائـی یـا  امر را اتخاذ کنیم، این ارجاعی  پیمان شود کدام  ینیعت

  حذف گرائی ارائه دهد. 

 ه بر این دارند که اگر به مردم گفته شـود کـه اراده يمدارك روز افزونی در دسترس هستند که اشار         

 ;Vohs and Schooler 2008)ندارنــد عواقــب اجتمــاعی منفــی اي بــار خواهنــد آمــد  آزاد

Baumeister et al. 2009). اندازه آزمایشات محدودیت هاي خودشان را دارند، اما مطمئناً به  البته

، بـه شـرکت کننـدگان در اي مطالعه دارند. درظر گرفتن را ن مد دارند که شایستگیبر این کافی داللت  ي

 آزاد چیزهائی شبیه به این ها گفته شد: علـم نشـان داده اسـت کـه اراده ي آزاد بدون اراده ي موقعیت

قبلـی  رویـدادهايي انسـانها ناشـی از مانند هر چیز دیگري در جهان، همـه ي رفتارهـا"و  "یک وهم است

 این شرکت کنندگان به اینبعد از آن،  "آنها را در الفاظ رفتار مولکولی فهمید. و در نهایت می توان هستند

تمایل کمتري دارند تا درگیر رفتارهائی شوند که به نفع اجتماع هستند (براي مثال اجازه  امر اقرار کردند که

آنهـا اطالعـی از دهند هم کالسی هایشان از تلفن دستی آنها استفاده کند) تا شرکت کننده هائی کـه یـا بـه 

مـی کردنـد  آزاد اعالم بـه موجودیـت اراده يندادند یا اطالعاتی در اختیارشان گذاشتند که  آزاد اراده ي

(Baumeister et al. 2009). ًوجـود نـدارد، احتمـاالً در  آزاد ، اگر بخودم بگویم کـه اراده يکال

خودم است که آیا این  آزاد ین انتخابا"من دخالت می کند. بر عکس، اگر بخودم بگویم  مثمرالثمر بودن
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در دام  "آزادي انتخاب"داشت ، حتی وقتی که فکر می کنم که برمفید واقع می شوداحتماالً  "کار را بکنم

مـی ، اما دلیلی به ما می دهند که فکـر کنـیم کـه . این مالحظات به هیچ وجه قطعی نیستندخطا گرفتار است

 اراده ي"علنـاً اعـالم کنـیم کـه اگر  حفظ گرا باشیم. آزاد باره ي اراده يباشد که در  تواند به نفع عملی ما

احتماالً مانع تولید رفتارهاي با ارزش می شود. و همن طور که مالحظه شد می توانیم  "یک وهم است آزاد

ز آن بدون این که منطقاً دچار گرفتاري شـویم. ا "وهم نیست آزاد اراده ي"به جاي آن علناً اعالم کنیم که 

 اراده ي" مرجع عنوانرا ب پیمان لیبرالی در دسترس است، می توانیم به سادگی چنین  ارجاعی  پیمان جا که 

 خودداري کنیم،حتی اگر از قبول یک پیشنهاد تجدید نظر گرائی  ،باید تأکید شود که 14اتخاذ کنیم. "آزاد

 آزاد م کـه برداشـت معمولیمـان از اراده يفقط می توانیم قبـول کنـی .می توانیم چنین کاري را انجام دهیم

   .باشد (به الیکن در مورد باور مراجعه کنید) مرجععلیرغم خطایش، می تواند موفقانه 

وجود دارد. اما منافع عملی  آزاد از حفظ گرائی اراده ي دفاعبنا بر این مدارکی براي منفعت عملی در         

مـی توانـد  آزاد می کند، انکار اراده ي اشارهتملر سامرز هم براي حذف گرائی وجود دارد. همان طور که 

داریـم، شـان کـه دوست چ کـدام از کسـانییایـن تشـخیص کـه هـ"را بی اساس کند:  برتري وقیحانه –خود 

 داریـمکـه  وضـعیبـراي  گرامیشان می داریم، که شامل خودمـان هـم مـی شـود،احترامشان می گذاریم و 

کـه مـا گاهگـاهی بـراي  شـودخوار شـمردن و تحقیـري عث کاهش ابمستحق ستایش نیستیم، ممکن است 

ــد کــه بتواننــد داخــل حلقــه ي مفتــون مــا شــوند  "آنهــائی احســاس مــی کنــیم کــه آنقــدر ســعادت ندارن

(Sommers 2007b, 15).  ،آزاد می کند که انکار اراده يموضوع اشاره  به این زسامرعالوه بر این 

ام شـب بـا که تمـاي  بیمارگونه از دست بهم مالیدن نوعی"یف دهد، می تواند احساس گناه بیماریزا را تخف

، در در واقـع. (Sommers 2007b, 14) "، مـا را بیـدار نگـه مـی دارد فکر این که چه خواهـد شـد

ولـپ و ، استناد به جبرگرائـی اسـتراتژي صـریح و آشـکاري اسـت. هم بعضی از رفتار درمانی هاي برجسته

از آن جا کـه بیمـار هـیچ انتخـابی بـراي "می نویسند،  (Wolpe and Lazarus, 1966)الزاروس 

در  ".در خور نیست که او را به جهت این که منحرف شده سرزنش کنیم ندارد که هست، شدن به گونه اي

رفتـار انسـانها "سرزنشی احساس بدیختی می کنند، مشاوره داد که  –این دیگاه، باید به بیمارانی که با خود 

 Wolpe and) "اســت ســببیمفعــول جبــر  هــا اقیــانوس آب تــوپ بیلیــارد و جریانــاتبــه انــدازه ي 

Lazarus, 1966, 16; Wolpe 1990, 59; Robertson 2010).  علیـرغم ایـن کـه

، مانع قدرتمندي ش (نوروزیس)بارآور باشد، در انتهاي طیف نژندی سرزنشی ممکن است –خود گاهگاهی 

ممکن است بخوبی چنین واکنشهائی را  ا کنترول غائی نداریمبراي سعادت شخص است. تشخیص این که م

 ي مـی شـود کـهتعدیل کند. این مالحظات عملی به نفع توسل به دیدگاه حـذف گرائـی و اعـالن آشـکار
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آشـکاري  نظـر چنین اظهـاربطور منطقی  –است  شده امتناع آشکارحاال . "!استیک وهم  آزاد اراده ي"

، در دسـترس ماسـت. همـانطور کـه "آزاد اراده ي"خاصـی بـراي  جـاعی ار پیمـان قبـول  بعنوان عملکـرد

 که با این توصیف: درا طوري تعیین هویت کردن "ساحره" ارجاعی  پیمان  حکیمان قرن هیجدهم انگلیسی

ما هم مـی تـوانیم تصـمیم بگیـریم کـه تثبیت شد، ، مشتق از شیطان با نیروهاي خارق العاده یانسان

 –حـود  "یـا احتمـاالً  "نشـده (جبـري)تعیین انتخاب "را با این توصیف  آزاد اراده يبراي  ارجاعی  پیمان 

زمینـه را  ارجـاعی  پیمـان کنیم. با در نظر گرفتن فرضمان که جبرگرائی صحیح اسـت، ایـن  تثبیت "سببیم

  براي حذف گرائی آماده می کند. 

سنگینی کند. منافع عملی براي  آزاد ه يبنابراین، منافع عملی ممکن است بر هر دو طرف گفتمان اراد        

وجود دارند. حاال چی؟ ایا ما فقط حساب می کنـیم کـه کـدام  حفظ گرائی و هم چنین براي حذف گرائی

مناسـبی را انتخـاب و تحمیـل کنـیم؟ احتمـاالً مـا  یارجـاع پیمان دیدگاه منافع عملی بزرگتري داشته و بعد 

باید توافق گرائی یا تناقض گرائی را قبول  ن است در این که آیاممک یاج به جوابی تک صدائی نداریم.احت

را تأئید کنـیم، مـی تـوانیم  آزاد کنیم. وقتی که به نفعمان باشد که اراده ي را رعایت جانب احتیاطکنیم 

چنین کـاري را هـم مـی تـوانیم انجـام  را انکار کنیم، آزاد ه اراده يچنین کنیم؛ وقتی که به نفعمان باشد ک

آئـین تناقضی وجود داشته باشد. ما راه هاي تفکري گوناگونی در باره ي الزامی ندارد که در این جا  م.دهی

 محافظه کارانه.ها ما لیبرالی فکر می کنیم، در بقیه، زمینه  در دسترس داریم؛ در بعضی ارجاعی  پیمانیهاي 

آئـین هـاي ر بعضی از متون در بـاره ي مواجه می شویم، د آزاد می توانیم هنگامی که با اراده ي در نتیجه،

  را اتخاذ کنیم.  هستند و در متون دیگر حذف گرائیهستند که قبول می کنیم حفظ گرائی  پیمانی

گیـریم؟ ممکـن بپـیش  آزاد این نوع برخورد استراتژیک دو پهلو را در مـورد اراده ي یمآیا می توان          

ن که مـا تـا چـه حـد مـی تـوانیم در ریاکـاري پـیش بـرویم است که جواب نه باشد. اما با در نظر گرفتن ای

(Valdesolo and DeSteno 2007) کامالً قادر خواهیم بود کـه دو کتـاب را ، بنظر می رسد که

در دست گرفته، و بر اساس آن چه در خدمت منافعمان است از یکی بـه دیگـري مراجعـه کنـیم. در مـورد 

ی اوقات حذف گرائی و بعضی اوقات حفـظ گرائـی در خـدمت ، من دلیل آورده ام، که بعضآزاد اراده ي

و آداب و رسوممان انعطاف داشته باشیم، چنین کاري در  ارویه ي   در لذا، اگر بتوانیممنافع ما خواهند بود. 

  خدمت منافعمان خواهد بود.

آئـین هـاي بعضـی از  لـوايدر  "وجـود دارد آزاد اراده ي" این بیـان کـهدر این فصل من دلیل آوردم که 

ایـن بیـان بعضی دیگر غلط. در نتیجه، در بعضی متون،  لوايدر دسترس صحیح است و در  ارجاعی  پیمانی
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لیبــــرال بــــودن در   "آزاد اراده ي" مرجعراه صحیح در باره ي  هازمینه  زیرا که در بعضی –صحیح است 

راه هـا زمینـه  در بعصـیه چـون کـ –هاي دیگر این گفته غلط اسـت زمینه  مورد خطاهاي مرتبطه است؛ در

محدود کردن است.  بوطهباره ي خطاهاي مردر    "آزاد اراده ي" مرجعصحیح براي فکر کردن در باره ي 

 تثبیـترا بـراي  محافظـه کارانـه اي پیمان طوري تعبیر کنیم که  گرا را از آن جا که منطقی است که حذف

ست که حفظ خواهد بود؛ منطقی ا، صحیح داردوجود ن آزاد اراده ي اتخاذ می کند، ادعاي او که مرجع

وجـود  آزاد را اتخاذ می کند، بنابراین ادعـایش کـه اراده ي لیبرال پیمان طوري تعبیر کنیم که هم گرا را 

 ست، (غیر)صحیح است. هدف ثانوي من این بوده که بسته به این که چه چیزي در خدمت منافعمان ا دارد

 برم که بر اساس آن ما می توانیم اسـتراتژیکی عمـل کـرده و در بعضـیرا پیش ب توافق گرائی صالحدیدي

عملی خوبی در دست داریم کـه  دالئل ها حذف گرائی و در بعضی دیگر حفظ گرائی را بپذیریم. مازمینه 

 پیمـانیآئـین هـاي اتخـاذ کنـیم. تنـوع  ها توافق گرائی و در بعضی دیگر تناقض گرائـی رازمینه  در بعضی

الزامی را ممکن می سازد. ممکن است به مصلحت من باشد که صبح زود که چشمم بـدنبال  چنین ارجاعی 

؛ اما در شب هنگام، بعد از یک روز پر شکست که سعی می کنم بخوابم،  روزي پربار است توافق گرا باشم

  حذف گرا شوم.
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  قدردانی ها  

  

کاروسو، ویکتور کومار، تملر سامرز، و مشتاقم که از مایک بی شیپ، انجل پینیلو، مایکل مک کنا، گرگ 

مخصوصاً منوئل وارگاس براي اظهار نظرها و مباحثاتشان در پیش نویس قبلی این فصل سپاس فراوان داشته 

  باشم.
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  یادداشت ها

  

فـرض  ، مـردم پـیش(غیر جبري) گرائی تعیین  غیر) عالوه بر پیش فرض 1اگر ما فرض بگیریم که ( .1

 رویدادها) همه ي 2دیگري دارند که گزینش هایشان بدون هدف و نقشه ي قبلی نیست و این که (

شده هستند یا بدون هدف و نقشه ي قبلی هستند نمی توان نکته ي اصلی در این فصـل را  تعیین یا 

 . (Russell 1995, 14; Kane 1996, 11)ارائه داد 

مـی توانـد  وصف گـرااست، یک  سببی  – تاریخ مرجع ثبیتتدر مورد  گرچه دیدگاه لیبرال الیکن .2

به این بستگی دارنـد کـه چـه انـدازه از چیزها کم و بیشی لیبرال باشد. همه  مرجع تثبیتدر باره ي 

بـین نظریـه هـاي  مهـم بنـابراین تمـایز کلیـدي کنـد. ارجـاعنظریه باید حقیقت داشته باشد تا واژه 

. با این وجـود، بـراي مـورد بحـث قـراردادن، مـن اغلـب دارند قرار لیبرال و محافظه کار ارجاعی 

کننده اي بعنـوان  ئی محدودوصف گرابعنوان مثالی کلیدي از نظریه ي لیبرالی و  سببی  –برتاریخ 

 مثال کلیدي از یک نظریه ي محافظه کارانه تمرکز می کنم. 

توسـل این بحث ها در استدالل می کنند که  (Bishop and Stich 1996)استیچ  وبی شیپ  .3

تقلیلـی  تا شـرحرا در نظر بگیرد  مرجعد که شخص شرح مفصل از کنفقط وقتی کار می  مرجعبه 

از آن را. از آنجا که این مقاله به اندازه ي کافی تکنیکی است، اجازه دهید فرض بگیریم که نظریه 

 نظریه اي مفصل و پر مایه است.  ارجاع مناسبي 

) کـه 2) کـه خطاهـا مشـخص باشـند و (1ظر گرائی محتا ج ایـن اسـت (در مفهوم وارگاس تجدید ن .4

. بنـابراین حفـظ گرائـی (Vargas 2011, 460)تجدید نظر مشخصی از برداشت ارائه شـود 

) هم صدق نکننـد، حفـظ گـرا 2) یا (1رده اي وسیع تر است چون که شخص می تواند حتی اگر (

 باشد. 
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مختلف براي اداره ي تجدید نظر گرائی دارد. او دو راه در واقع موضع وارگاس ریزه کاري بیشتري  .5

می خواند تمرکز کـرده  "تجدید نظر گرائی با معناي ضمنی"ارائه می دهد، و من بر آن چه که او 

 .(Vargas 2013)ام 

من فکر می کنم که کلمه ي معمولی اراده (به عنوان واژه "می نویسد الیکن وقتی که  بنظر می رسد .6

انشناسی عامیانه) بطور ضعیفی اشاره به نوع طبیعی اي می کند کـه مـا کـامالً درك ي نظریه اي رو

این گرایش او در باره ي  "نکرده ایم و فقط یک روانشناسی تکامل یافته آن را آشکار خواهد کرد

 .(Lycan 1988, 32) باشد، آزاد اراده ي

ارائه داد که مـی  ی جانشینیهدر باره ي تجدید نظر گرائی دیدگااش در آخرین سخنرانی وارگاس  .7

 Vargas) بحسـاب آورد "(denotational) تفکیکیتجدید نظر گرائی "آن را شرح توان 

تجدیـد نظـر گرائـی "حظه شد، چیزي کـه مـن تجدیـد نظـري در همان طور که قبالً مال.(2013

 او می خوانم.  " )connotational ( مضمونی

براي مثـال، اثري بر حقیقت ادعاي وجود داشتن ندارد.  در موارد زیادي، وجود ابهامات سیستماتیک .8

 ارجاعی  پیمان توصیفی و هم  ارجاعی  پیمان  لوايدر شیمی معاصر مفهوم اکسیژن موفقانه هم در 

 می کند. رجاعا سببی  –تاریخ 

وجود دارند کـه  ارجاع این ساده سازي بیش از حدي است، چون که فرض هاي دیگري در باره ي  .9

. امـا یک شقی در اختیار می گذارند سببی  –می کنند. شرح هاي تاریخ  محققرگاس را ادعاي وا

امـا  باشـدکه نقش بازي می کند وصف گرایانـه  ارجاعی احتمال دیگر این است که آئین قرارداد 

 .باشدموفق شود لیبرال  مرجعکه چه اندازه از توصیف باید ارضاء شود تا بشدت در باره ي این 

 ارجـاعی شـود کـه یـک نظریـه ي واحـد  گفتـهبراي رد صلح طلبی من این اسـت کـه راه روشنی  .10

دارد، و لذا باید یک جـواب تـک صـدائی بـراي سـؤال  دهم وجوطبیعی صحیحی براي واژه هاي 

این مانور دوباره نزاع را برپا می کند، اما نزاع متفاوتی خواهد بود حذف گرائی وجود داشته باشد. 

 .ارجاعبیعت تک صدائی نزاعی در باره ي ط –

بودن می شدند به هیچ وجـه در "ساحره "در انگلستان متهم به  اسکات فکر می کند که کسانی که .11

اما در بـاره ي زنهـاي پیـر مـا، کـه گفتـه مـی شـود بچـه هـا یـا "هیچ مفهوم انجیلی ساحره نبودند: 
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پـائین مـی کشـند، یـا  از آسـمان گوسفندان را با چشمانشان، آسیب می رسانند، یا ایـن کـه مـاه را

احمقانه می کنند، یا با شیطان بیعت می کنند؛ شما در انجیل از چنین ساحره هـائی  سوداهائی چنین

 .(Scot 137) "و یا هر رفتاري که آنها را به آنها متهم می کنید، چیزي نمی خوانید

 این ها مراجعـه کنیـد:به  ،خارق العادهبعنوان چیزي  "شعبده بازها"استفاده از واژه ي موارد  براي .12

Casaubon (1670, 111), King James (1597, 31), and Boulton 
(1677, 166-67). 

. از نظـر تـاریخی، مـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده ایـم کـه اسـتمثالهائی از تـاریخ علـم در راستاي این  .13

فی را وط کنـیم. مـا چنـین توصـیتراوش مـی کنـد مربـ "احتراق"را با ماده اي که از  "فلوژیستین"

(بـا در  گام احتراق چیزي تراوش نمـی کنـد،نکرده ایم. از آنجا که ه تثبیت ارجاعی  پیمان ان بعنو

نمـی  به چیزي ارجاع "فلوژیستین") نتیجه گرفته می شود که ارجاعی  تثبیتنظر گرفتن این طریق 

تـدائی، دالتـون جهت مخالفی پیمودیم. بر طبق نظریـه هـاي اتمـی اب "اتم"کند. ما دقیقاً در باره ي 

(Dalton) که اتم ها قابل تقسیم نیستند. کیچر  می گوید(Kicher) همه : تقریباً جواب می دهد

وقتـی  .Kitcher 1993, 106)( "گفتـه غلـط اسـت چیزهـائی کـه دالتـون در بـاره ي اتـم ي

 راه چـاره ایـندالتون تقسیم پذیر هستند، یـک  "اتم هاي"شیمیدانی مثل راترفورد کشف کرد که 

اي را اتخاذ کنیم که تقسیم ناپذیري را به  ارجاعی  پیمان بوده که بگوئیم که اتم ها وجود ندارند، 

اتم پیوند می دهد (به هر حال ریشه شناسی واژه اي است). راه دیگر این است کـه، راترفـورد مـی 

 مکـارانشهتم همان چیزي نیست که دالتـون و که اگر هم اتم وجود داشته باشد، اتوانست بگوید 

رد کـه بـر اسـاس آن آن را مطالعه می کردند. در عوض راترفورد دیدگاه حفظ گرائی را اتخاذ کـ

که تقسـیم  هشد معلوماتم ها آن چیزهائی نیستند که ما فکر می کردیم هستند. " می توان گفت که

 "پذیرند.

 پیمـان ي اتخـاذ عملـی بـرا دالئل در مورد تجدید نظر گرائی بعنوانبخشی از برهان هاي وارگاس  .14

 . براي مثال، وارگاس می گوید که تأئید اراده يهم بکار می آیند مأنوس با حفظ گرائی ارجاعی 

 "در بهتر فهمیدن و پاسخ مناسب دادن به مالحظـات اخالقـی، کمـک کنـد "تمایل دارد که  آزاد

(Vargas, 155-56) را  و پاسـخ بـه مالحظـات اخالقـی ادراك. تا وقتی که مـا مـی خـواهیم

تسهیل کنیم، این امر دلیلی عملی براي حفظ گرائی است. وارگاس در واقـع چنـین نکتـه اي را در 
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، ارائه می دهد، اما "مسئولیت –و قضاوتهاي مشخص کننده ي  گرایشات آداب و رسوم، "باره ي 

  .)ی دهدو قضاوتها قرار م گرایشات اب و رسوم، را در بین این رده از آد "آزاد اراده ي"او تأئید 
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 کتابچه ي دوم   

 

 

  و علوم اعصاب معرفتی علمی: رفتاري، موشکافی     
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  ازدهمفصل دو

  

                                     

  شبکه ي پیچیده ي قصد  

  

  

  ائندایلن هینز و مایکل پ –جان                                   
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وقتـی بـه  فیلسـوفان زیـادي یاتنظر براساس هستند که انسانها را استثنائی می کنند. ویژگیهائیقصدها جزء 

تفاوت بین رفتار (لغزیدن، سرفه کردن) و اعمالی که با هدف هدایت می شـوند (نوشـتن، حـل مسـئله) مـی 

شناسی و علم اعصاب طـوري تعبیـر اما، مدارك جدید روان پردازیم، قصدها از اهمیت خاصی برخوردارند.

  می شوند که وجود قصد را زیر سؤال برده اند. 

ما در این جا این مدارك را یررسی کرده و عواقبی را مورد بحث قرار می دهیم که ایـن یافتـه هـا            

رفتار و براي فهم ما از قصدها ایجاد می کنند. ما دلیل خواهیم آورد که قصدها ممکن است نقش مهمی در 

و مشـترك  ادراكکـه د ندار چیزيبسیار زیادي با  تفاوت ها تصمیم گیري انسانها بازي کنند، اما این نقش

به شـرطی کـه  ،. با این وجود،اقامه می کنند شرح هاي استاندارد فلسفی و روانشناسی عامیانه از قصد داشتن

قبول کنیم، شرطی که، همان طور که بحث  رارکمان از قصد تاز فهم مشآماده باشیم که تجدید نظر معتدلی 

 تا وقتی که .قصدها صرفاً وهم هستند ، این امر به این معنا نیست کهخواهیم کرد، بخودي خود منطقی است

  است.  مان از قصدمشترک ادراكتجدید نطر معتدلی از برداشتی باشیم که ناشی از  قبول آماده براي

ی از اساسی ترین توانهاي انسانها باشد. قصدها بخصوص نقش فکر می شود که قصد کردن یکچنین           

نمونـه رفتار لیزخوردن یا سرفه کردن هستند، هاي بارز مهم خاصی براي تفکیک رفتار از عمل دارند. نمونه 

بـا قصـدها  نامه نوشتن یا رانندگی هستند. تفاوت واضح بین رفتار و عمل این است که اعمال عملهاي بارز 

ند در حالی که رفتارهاي مطلق چنین نیستند. لیز خوردن یا سرفه کـردن ممکنسـت صـرفاً بـر هدایت می شو

شما واقع شوند؛ تقریباً مثل این است که بیمار شویم. رانندگی یک خودرو یا نوشتن یـک نامـه تفـات دارد. 

و یا نوشتن نامه به مقصدي  هیچ کدام بر شما واقع نمی شوند؛ و بنظر می رسد که قصد کردن، مثالً رانندگی

  به کسی، ویژگی هائی هستند که تفاوت ایجاد می کنند. 



 

 نشر آواي بوف                                                                      356

 

از عمـل و قصـد هسـتند. مـدارك  مشـترك ادراك بیـنشبا این وجود، همه ي این ها چیزي شبیه بـه         

جدید در این ایده شک ایجاد کرده اند، بخصوص بر این فرض که قصدها همیشه آگاهانه بوده، یا این کـه 

عاملیت ما بازي می  ادراكرفتارها را شکل می دهند، اما نقشی که قصدها براي  راحتیکه به قصدها هستند 

  کنند، نیز مورد بحث قرار گرفته است. 

اسـت، و  شامل دو مشـکل جداگانـه شده است که مشکل مورد نظر معلومدر بررسی موشکافانه تري،         

ان بدهیم، باید به هر دو جـواب بـدهیم: اول، بایـد اگر بخواهیم شرح جدي و تا اندازه اي کامل از قصد انس

چیسـت. ایـن سـؤالی مقصـودمان روشن کنیم که وقتی که ما در باره ي قصد صحبت مـی کنـیم، دقیقـاً، 

باید تعیین کنیم که چه چیزي مختص قصد است و قصدها چگونه  مفهومی است. براي جواب به این سؤال،

امیال متفاوت هستند. با وجود این، حتی اگر ما ایده ي نسبتاً خـوبی از از حاالت ذهنی دیگر، مثالً، باورها و 

چیزي در دنیـا آیا که  نمی توانیم جواب دهیماین داشته باشیم که چه چیزي قصد بحساب می آید هنوز هم 

سؤال دوم تجربی است: آیا قصد وجود دارد و، اگر چنین اسـت،  که چنین معیارهائی را ارضاء کند. هست

و  هسـتندجـوابی تجربـی مستحق ن سؤاالت همه ي ای کردن و تصمیم گیري دارد؟ ی در روند عملچه نقش

  این جواب به هیچ وجه بدیهی و بی اهمیت نیست.

اما به هیچ وجـه از یکـدیگر مسـتقل نیسـتند: از  –مفهومی و تجربی تفاوتهاي اساسی با هم دارند  مسائل      

را طـرح ریـزي کنیـد. از طـرف  آزمایشات تجربـیتا هستید  یک طرف، شما محتاج ایده اي معقول ازقصد

دیگر، حتی اگر مفهومات این پدیده را نسبتاً خوب بفهمید، ممکن است بخواهید بدانید که آیا قصد وجـود 

دارد یا نه. اما اگر مطالعات تجربی نشان بدهند که چیزي وجود ندارد که دقیقاً این معیارهـا را ارضـاء کنـد، 

را ارضاء می کنند، چه باید کرد؟ این امر ممکن اسـت این معیارها اکثر گري وجود دارند که دی اما حاالت

دلیلی باشد که بپرسیم که آیا بعضی از معیارهاي مفهومی را می توان طوري بازبینی کرد که بتوانیم قصد را 

  حفظ کنیم.

واقـع وضـع همـین طـور اسـت:  دهـیم کـه درهد آمد، ما عالقه داریم کـه نشـان در آن چه که بدنبال خوا    

قبـول مفهـومی کـه تـا انسانها از قصد هستند، امـا مشترك  ادراك برداشتمدارکی وجود دارند که بر علیه 

است ممکن است به ما اجازه بدهد کـه وجـود  مستدل تر قصدبرداشت عامیانه ي از  لیحدي تعدیل شده و

 "قصدمشترك  ادراكبرداشت ". ما با شرحی از می آوریم دلیلیا ما چنین  –این نوع حالت را حفظ کنیم 

بر اساس این اندیشه، قصدها حاالت آگاهانه ي ذهنی هستند که رفتارها را هدایت کرده و  .شروع می کنیم

در بخش دوم، ما مهمترین نتایج تجربی را مورد بحـث قـرار  می کنند. تأسیسعاملیت ما را  ادراكمستقیماً 
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چنین نتایجی شک شدیدي در این باره ایجاد مـی کننـد کـه چیـزي وجـود  خواهد شد که معلوممی دهیم. 

اسـت کـه قصـدها قصد را ارضاء کند. اما آیا این به این معنـی مشترك  ادراكبرداشت دارد که معیارهاي 

د؟ در سومین و آخرین بخش، ما بحث خـواهیم کـرد کـه چنـین چیـزي صـحت نـدارد. بلکـه، نوجود ندار

بتوانـد واقعیـت  از قصد را طوري بـازبینی کنـیم کـه مشترکمان ادراكبرداشت ه بمراتب منطقی تر است ک

 –خواهد شد که قصدها وجود دارنـد  معلومهاي تجربی را شرح دهد. اگر چنین کاري را انجام دهیم، پس 

  مان تا اندازه اي متفاوت باشد.مشترک ادراكحتی اگر ممکن باشد که با برداشت 

   قصدمشترك  ادراك. برداشت 1        

  

رفتار می پردازیم، قصد نقش مهمی ایفا می کند. تفاوت اصلی بحث که به  یمان طور که اشاره رفت، وقته

بین فعل و رفتار مطلق این است که اعمال بطور قصدي سر می زنند در حالی که رفتار مطلـق چنـین نیسـت. 

خارج شوید، لذا عملی انجام می دهیـد. د از ساختمان یشما ممکن است از پله ها پائین روید چون قصد دار

  بر شما واقع می شود. ار پله ها افتادن –اما افتادن از پله ها رفتار مطلقی است که محتاج هیچ قصدي نیست 

وجـود دارد، قصد و رفتار مربوط بـه آن یک بین  یارتباطدقیقاً چه مشترك  ادراكبر اساس دیدگاه اما       

بین من شخص و رفتارش ایجـاد مـی  نديباشد؟ بطور مجمل، قصدها پیو که موضوع مورد بحث در این جا

با قصد از پلـه هـا پـائین مـی رود تـا از کنند. براي این که بدانیم این چه معنائی دارد، به کسی فکر کنید که 

ممکن اسـت چنـین پـیش بـرود. خـود  رویداددر باره ي این مشترك  ادراكساختمان خارج شود. داستان 

خاصی دارد، که در بین آنها تمـایلی اسـت کـه از سـاختمانی خـارج شـود کـه  گرایشات و شخص باورها 

را در طبقه دوم ساختمانی  ي که بهتر است از راه پله ها برود اگر خودشخودش را در آن یافته است و باور

یـانگري نما )1(این موضوع را با پـنج معیـار مـی تـوان بیـان کـرد:  یافته که می خواهد از آن خارج شود.

: داشتن قصد همان داشتن هدف اسـت، بـراي مثـال، بیـرون رفـتن از سـاختمان، رفـتن از راه پلـه، تـا هدف

) تعبیـه 2(اتوموبیلی بخري، یا سیگاري بکشی. در نتیجه، قصد را می توان بعنوان نمایـانگر هـدف فهمیـد. 

ذهنی دیگر شخص تعبیه می قصدها در حاالت . عدم سر بر نمی آورند: این نمایانگري هاي هدف از گري

شوند، بخصوص در باورها و امیالشان. براي این که بدانید چرا این موضوع اهمیت دارد، تفاوت بین عمل و 

رفتار را در نظر بگیرید. چیزي که عمل را از رفتار مطلق متمایز می کند ایـن اسـت کـه اعمـال بـا باورهـا و 

مـا در  معرفتـی و حاالت گرایشات می دهند که باورها و  ، اجازهبالعکسما هدایت می شوند، یا گرایشات 
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تا به طریق مناسـبی کـه عمـل مـی کنـیم،  این توانها ما را قادر نمی سازنداگر شوند.  تأثیرگزاردنیاي واقعی 

حـد اقـل در  –کـه بتـوانیم کنداهدا  معرفتی به ما چنین توانبخود زحمت می داد و چرا طبیعت عمل کنیم، 

مر در باره ز تجربیات گذشته نتیجه گیري کرده، کتاب نوشته، و یا اتوموبیل بسازیم؟ همین اا –بعضی موارد 

 معرفتـی اگر اعمال توسط باورها و امیال، تجربیـات، خـاطرات و سـایر حـاالتد: ي افعال نیز صدق می کن

ی بـین باورهـا، مفهومی نداشتند. لذا ما محتاج اتصـال داشتن توانهاي عملسطح باالي ما هدایت نمی شدند، 

از یک طرف، و اعمـال از طـرف دیگـر، داریـم. و بنظـر مـی رسـد کـه  معرفتی امیال و حاالت سطح باالي

قصدها براي تهیه ي چنین اتصالی اساسی هستند. و براي این که قادر به چنین کاري باشند، بایـد بـا باورهـا، 

نـد. د لزوم اچیزهائی نیست که مور همه ي سطح باال متصل شوند. اما این معرفتی ، و سایر حاالتگرایشات 

اثر  ، بایدسطح باال معرفتی به سایر حاالت قصد ها عالوه بر اتصالشاناست:  سببی) کفایت 3(شرط دیگر 

 و دیگـر حـاالت، گرایشـات باشند، یعنی که: باید بتوانند رفتاري را تولید کنند کـه درخـور باورهـا،  بخش

مایـل دارید که رفتن از بعضی راه ها خطرناك اسـت.  ادراکیید که شما د. تصور کننسطح باال باش معرفتی

فکر می کنید تا از این خطر اجتناب کنید، و باالخره باوري را شکل  شدتکه کتک نخورید، به  هم هستید

 گر قصدامی دهید که رفتن از راه دیگر مسئله را حل می کند: لذا قصدي می سازید تا از این راه بروید. اما، 

کنـد. البتـه  مگر این که تقریباً عمل مناسب را معین، واقع نشود این به شما کمک زیادي نمی کند اثر بخش

واقـع شـوند.  اثر بخـش که، تمام این ها تقریباً واضح هستند و هیچ کس انکار نمی کند که تجربیات ما باید

موضـوعی کـه واقع شـوند. امـا،  شاثر بخ ما باید بطریقی معرفتی انکار نمی کند که توانهايهم هیچ کسی 

. هنوز هم احتیاج دیگـري یا نه در اینجا قصد ها نقشی اساسی بازي می کنندآیا  ،است که روشن نیست این

سـطح بـاالي  معرفتـی ، و حـاالتگرایشـات : براي این که باورها و ) آگاهی4(باید برآورده شود، یعنی، 

بر می خیزد باید آگاهانه باشد. ما بطور عادي می دانیم کـه واقع شوند، قصدي که از آنها  اثر بخش دیگر ما

اگـر همـه ي ایـن هـا سطح باال مثل تجربیاتمان چی هستند. پس  معرفتی ، و سایر حاالتگرایشات باورها و 

، بـالعکس واقع شده و رفتارهاي ما را هدایت کنند ؟ اثر بخش چگونه می توانند زیر آگاهی به انجام برسند

چیزي است که رفتار مطلق را از فعل واقعی متمایز می کند. باالخره،  که نداشتن قصد آگاهانهبنظر می رسد 

 1منظر شـخص اول نگـاه شـود، را تأسیس می کنند. اگر عاملیت، از  ) عاملیت5(بنظر می رسد که قصدها 

عاملیت الزم است، بنابراین داشتن قصد آگاهانه براي استقرار  عامل بودن راجع به یک عمل خاصی ادراك

الزم x چیزي است که براي عاملیـت انجـام xباالخره، داشتن قصد آگاه براي انجام یعنی که و کافی است: 

  است. سببی ي کفایتبه هر حال شرط الزم براي قصدمی آید، اما همان طور که مشاهده شد، 

  پیچیدگی کمی بیشتري
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سـطح بـاال  معرفتی که به حاالت هستند اهانهآگ افهداهاي نمایانگر هارویهمرفته، می توان گفت که قصد

بنظر می رسد کـه ایـن  تأسیس کنند.د که رفتارهاي ما را کنترول کرده و در نتیجه عاملیت را ناجازه می ده

ما را از قصد در بر بگیرند. با ایـن وجـود، حتـی طرفـدار چنـین برداشـت مشترك  ادراكپنج معیار ایده ي 

اي اسـت. از باورهـا و شـده  ست اقرار کند که این تصـویر خیلـی سـادهی از قصدها ممکن امشترک ادراك

پیش سـاخته شـده  گرایشات خودتان شروع کنید. برخالف مورد فوق، شما ممکن است باورها و   تمایالت

  و بی ابهامی در انبار نداشته باشید که دقیقاً با وضعی که خودتان را در آن پیدا می کنید، مناسب باشد. 

بـراي ارضـاء آن را نداشـته  را بدانیـد، امـا اطـالع کـافی تمایالت خودتانن است در بعضی موارد ممک      

ورهـائی کـه ممکـن اسـت تان روشـن اسـت امـا باشید. فرض بگیرید در نظر دارید که میلیونر شوید. تمایلاب

کـار بایـد بکنیـد، . اول باید پیدا کنید که بـراي میلیـونر شـدن چیستندرفتارهاي شما را هدایت کنند روشن ن

یعنی که، باید به حل مسئله بپردازید. در موارد دیگر ممکن است که میل روشن نباشد. فرض بگیرید که می 

کانال تلویزیونی یکی را انتخاب کنید. برخالف مثال قبلی، مسئله اي براي حل کـردن وجـود  50خواهید از 

: دکمـه اي را فشـار بکنیدرا ارضاء کنید چه کار باید  شما از قبل می دانید که براي این که تمایلتان –ندارد 

ین ها وقتی مشکل تر می شود . همه ي اچیستبدهید. اما، چیزي را که نمی دانید این است که واقعاً میلتان 

تصـمیم گرفتـه  مکن است در تضاد با یکدیگر باشند، براي مثال،م  تمایالتدر نظر بگیریم که باورها و  که

  . شیرینی شکالتی هم دارید میل به خوردند اما وقت و بی وقتی اید وزن کم کنی

باالخره، اگر بخواهیم کسی را مسئول کارهائی که انجام داده بدانیم، محتمل است که این شرائط را             

این شرائط کافی هستند مسئله ي دیگر ي است. ممکن است براي این کار این که اما  الزامی در نظر بگیریم.

باید به وراي الزامات فوق بروید. به عبارت  "واقعی"نید که براي استقرار شرائط کافی براي مسئولیت فکر ک

را که با اعتیاد دیکته می شوند حذف کنید و یا ممکن است فکـر گرایشات دیگر، ممکن است بخواهید که 

را پیچیده تـر مشترك  ادراكدیگري است. همه ي این ها داستان  نوعکنید که مسئولیت محتاج احتماالت 

ما تعبیـه شـوند، کـه  گرایشات می کنند، اما هنوز هم ممکن است درست باشد که قصدها باید در باورها و 

اعمال به قصدها وابسته هستند، که قصدها باید آگاه باشند، و بـاالخره، ایـن کـه ایـن هـا تشـکیل دهنـده ي 

  احساس عاملیت ما هستند. 

این است که قصدها حـاالت آگاهانـه  بدست می آیدکه از این مالحظات  سی اياسابنابر این تصویر          

تـوان حـل مشـکالت مـا را بـه اعمالمـان  همه ي، بلکه مانگرایشات ه نه تنها باورها و هستند کاي ي ذهنی 

ت د که از ما سر می زنند. به این دلیل اسند: یعنی که، قصدها، به ما کنترول بر کارهائی می دهنوصل می کن
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در عاملیت و شرط الزم براي مسـئولیت هـم  ادراكها شکل دهنده ي قصدتعجب نیست که جاي که واقعاً 

   .شوندمی نظر گرفته 

تصویر سازگاري با این وجود، در آن چه در دنباله خواهیم گفت، مدارکی ارائه خواهیم داد که با این         

 این حاالت ذهنی که ما عـادت داریـم قصـد بخـوانیمؤاالتی را بر می انگیزند که آیا ندارند. این مدارك س

عاملیت مـا  ادراكدر  می کنند، و چه نقشی ینتعیو یا را هدایت  ي ماتند، آیا آنها رفتارهاآگاهانه هس واقعاً

هستند یا د که آیا این حاالت اصالً قصدنمی شومنجر به این سؤال  در نتیجه همه ي این ها بازي می کنند. و

  سوم و آخر به این سؤال خواهیم پرداخت.  نه. ما در بخش

  

 چالش هاي تجربی .3

   

 ادراك مشـتركما سرچشمه می گیرند یک برداشـت مهـم  گرایشات این ایده که قصدهاي ما از باورها و 

از فعل قصد دار عامل با یک تمایل شروع  ادراك مشتركاست. همان طور که در باال ذکر شد، در دیدگاه 

بـا باورهـایش در باره ي وضعیت هاي جهان و اثرات اعمالش  منطقی –شبه  یبصورت و بعد از آن ،می کند

 وجود دارنـد کـه یاما، تعدادي یافته ي تجرب مشاوره می کند تا بتواند نقشه ي عمل خاصی را انتخاب کند.

  . می کشندبه چالش  را چنین برداشتی

ما سرچشمه مـی گیرنـد از  گرایشات ها و طرق دیگري غیر از باور که قصدهاي ما از مفرطی نمونه ي        

تحریـک الکتریـک نـواحی  شده است که معلومعلم اعصاب بدست آمده است. مدتهاي مدیدي است که 

می توانند در بیمار حالتی ایجاد کننـد  (Penfield and Rasmusen 1950)خاصی از سطح مغز 

 .Fried et alایـد و همکـارانش (در یک آزمایشـی، فر .که گزارش دهد که قصد انجام عملی را دارد

مـی توانـد ) نشان داده اند که تحریک مستقیم ناحیه ي متمم حرکتی مغز انسان حـین جراحـی مغـز 1991

 ) ود. بــدنبال آن دســمورگت و همکــارانشعضــو شــ "دادن بــه حرکــت اصــرار"گاهگــاهی منجــر بــه 

Desmurget et al. 2009) تحریک قشر لـوب آهیانـه  نشان دادند که چنین اصراري را می توان با

نیز ایجاد کرد. این نتایج، با هم، نشان می دهند که قصد می تواند مستقیماً با تحریک مغـز ایجـاد شـود، لـذا 

و , نگـاه کنیـد) A12,1(هم چنین به شـکل  پیدا می کندتحقق که قصد با فعالیت مغزي  دال بر این هستند
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در  ی خاماد شود.ولی، تحریک مستقیم قشر را می توان مثالایج گرایشات می تواند بدون مرجع به باورها و 

را کـه از آن  سـببینظر گرفت چون که می توان دلیل آورد کـه ایـن تحریـک کـردن زنجیـره ي معمـولی 

   بر زده یا تحریف می کند. قصدها بر می خیزند، میان

راه قصدهایمان می توانند از  که دال بر این هستندبا این وجود مثال هاي زیاد دیگري وجود دارند که         

 Nisbett)مان سرچشمه بگیرنـد. در مقالـه اي پرمایـه نیسـبت و ویلسـون گرایشات باورها و  غیر از هائی

and Wilson 1977) انسانها باورهایشان در باره ي این که چرا بطریق خاصـی کالً  پیشنهاد کردند که

محـتمالت اسـت پایـه گـزاري مـی کننـد تـا درگیـر  کـه اي سببیهاي  بصیرترا بر پایه ي  می کنندرفتار 

، از عابران پرسیده شد که کیفیـت چهـار ه. در یک آزمایش، که در یک مغازه انجام شدبی واسطه ادراکی

ان انکـار قضـاوت کننـد. گرچـه شـرکت کننـدگ نـدجفت جوراب نایلون را که در قفسه اي چیده شده بود

بار بیشـتر از دسـت  4را  دست راست ترین جوراب هاداشته،  کردند که جاي جوراب ها اثري بر انتخابشان

کردند کـه یـک متغیـر اثـري بـر رفتارشـان می چپ ترین آنها انتخاب کردند. این افراد بطور واضحی باور 

 ندارد، در حالی که در واقع چنین اثري داشت. در مثالی دیگر، سه گروه از افراد یک فـیلم احساسـی را در

صـداي ، گروه دوم وقتی که نگاه کردندفیلم را بطور عادي  نگاه کردند. گروه کنترولسه موقعیت متفاوت 

ز . بعـد انگـاه کردنـدفیلم را با فوکوس بدي  سوم، و گروه نیده می شدیک اره برقی از اطاق مجاور شبلند 

ه حدي سر و درجه ي جالب توجهی فیلم را ارزیابی کنند، و بعالوه بگویند تا چ این از آنها خواسته شد که

در صد گروه همـراه بـا  55در صد گروه با فوکوس بد و  27شان را متأثر کرد. هایقضاوتیا فوکوس بد صدا 

ارزیـابی  سر و صدا گزارش دادند که عوامل حواسپرتی ارزیابی هایشان را کاهش دادند. اما، در مقایسـه بـا

فـراد بـاور پیـدا کـرده بودنـد کـه یـک متغیـر لذا این ا متأثر نشده بود.گروه کنترول ارزیابی هیچ کدامشان 

رفتارشان را متأثر کرده در حالی که در واقع هیچ اثري نداشته است. آزمایشات بسیار زیـاد دیگـري وجـود 

 عـالوه بـر ایـنرفتارمـان بشـدت محـدود اسـت، و  دالئـل اطالع ما در بـاره ي نشان می دهند که دارند که

 Custers متأثر می شوند (براي مثال بهآگاهمان  گرایشات باورها و مان اغلب از عواملی غیر از هایرفتار

and Aarts 2010) .(مراجعه کنید  

ه این دلیل بطور خاصی رفتـار مـی دیگري که داریم این است که ما بي مربوطه  ادراك مشتركباور     

ا تحـت کنتـرول دائمـی مـ هـاياین گونه رفتار کنیم، و این که رفتارکه یم هانه قصد دارآگا کنیم چون که

که در آنها حتی طرح هـاي رفتـاري پیچیـده مـی  وجود دارند. مثال هاي زیادي ندسته قصدهاي آگاهانه ما

 راننده یحین رانندگ رسند. مثالً،ب قصدهاي آگاه یا سنجش به انجام بدون احتیاج به بطور اتوماتیک و توانند
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گام رسیدن به مقصد تعجـب کنـد کـه چـه کسـی ممکن است با سرزنشین دیگري مشغول بحث باشد، و هن

بشدت اتوماتیزه شـده را اغلـب مـی تـوان بـدون یـا بـا کارهاي روزمره ي . ه استراندمی واقعاً اتوموبیل را 

(در ایـن نوشـته مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت  به انجام مطلـوب رسـاندمختصري هزینه ي منابع توجهی 

Moors and de Houwer 2006کـامالً هـم ، پردازش هـاي اتوماتیـک این است که ). اما، جالب

. در عوض بنظر مـی رسـد کـه کنتـرول از (Norman and Shallice 1986)بدون کنترول نیستند 

زمینه اي تغییر موضع داده و فقط وقتی فعال می شـود کـه پس  ینظر گرفتن تحتنظارت توجهی آگاهانه به 

روبـروي بطـور غیـر منتظـره اي هنگام همـان راننـدگی شخص مثالً، وقتی که  ،ناسازگاري اي در میان باشد

که اهداف کلی رفتار هنوز هم فعال حین رفتار اتوماتیک بنظر می رسد که  اتوموبیل دیگري قرار گیرد. لذا

حتـی اگـر  –گیـرد در نظـر ب "بنیادي –قصد "هستند شخص واقعاً بطور طبیعی چنین رفتارهائی را بصورت 

  گذارد.ئی براي چنین مالحظه اي نجا ادراك مشتركبرداشت 

قصدهایمان آگاه هستیم. در اکثر شـرائط مـی تـوانیم ین است که ما از ا ادراك مشتركمعیار دیگر           

اما حتی در این جا ضد مثالهـاي فراوانـی وجـود  انجام دهیم.کاري را  می خواهیمبله ما دهیم که  گزارش

فرض بـر ایـن گرفتـه مـی  معموالً ی و اتوماتیک با خبر نیستیم، دارند. در حالی که ما همیشه از رفتار رفلکس

. اما اکثر تحقیقـات نشـان عال پیچیده یا جدید محتاج آگاهی اندشود که پردازش هاي خود تنظیمی براي اف

ز مـورد ، گرچـه جزئیـات قضـیه هنـواتفاق بیافتـدداده اند که بدنبال هدف رفتن می تواند خارج از آگاهی 

 Bargh etal. 2001; Custers and Aarts 2010; Fourneret مثـال بـه ند (برايبحث ا

and Jeannerod 1998 بـا تـا  خواسـتند ، در یک آزمایش از افراد مورد مطالعـهمثالً). مراجعه کنید

پنهـان  . دسـتهاي ایـن افـراد(Fourneret and Jeanerod 1998)خط مستقیمی بکشـند دستشان 

به خط رسم شده عمداً که از یک پروژکتور کامپیوتري می دیدند. وقتی  شده بودند و آنها حرکات را فقط

رف شـد، افـراد مـورد مطالعـه بطـور اتومـاتیکی حرکت از مسیر واقعی منح کجی اي اضافه شد بطوري که

طه اشند. در یک سري از آزمایشات مربوانحراف را تصحیح کردند بدون این که از این کار آگاهی داشته ب

مـی تواننـد مفعـول تـأثیرات  معرفتـی ) گزارش دادند که حتی اعمـال پیچیـده ي2001( نشبرگ و همکارا

دانشـجویان روانشناسـی بایـد معماهـاي کلمـه اي را حـل مـی باشند. براي مثال، در یک آزمایش ناآگاهانه 

. راه حلش در ارتباط بـا موضـوع موفقیـت بـود کردند. گروه مورد مطالعه اول معمائی را حل می کردند که

سـه معمـاي دو گروه  هر گروه کنترول با معمائی شروع کردند که با کلمات خنثائی حل می شد. بعد از آن

قـرار گرفتـه  موفـق شـدنحل کردند. گروه مورد مطالعه که در معرض کلمـات دیگري را با کلماتی خنثی 

د، با وجود این که افراد مورد شده بودند)، هر سه معما را بهتر از گروه کنترول انجام دادن "آماده"بودند (یا 
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مطالعه در جلسه ي جمع کردن اطالعات از آنها گفتند که از هیچ ارتباطی بین معماي اول و معماهاي بعدي 

 مطلع نبودند. بنابراین، افراد مورد مطالعـه از ایـن آگـاهی نداشـتند کـه کلمـات آمـاده کننـده ي مربـوط بـه

و نشـان ه کوشش بیشتري بکنند. چدیداً این تحقیـق بسـط پیـدا کـرده موفقیت متعاقباً به آنها انگیزه دادند ک

را  سـطح بـاال معرفتـی می توانند سیستم هـاي کنتـرول ي ناآگاهمحرك هاي آماده کننده  د که حتیداده ان

  .(Lau and Passiingham 2007)فعال کنند 

اه مغـزي قبـل از قصـدهاي در همین راستا، مطالعات زیادي نشان داده انـد کـه فعالیـت هـاي ناآگـ            

 Libet et al. 1983; Haggard and Eimer 1999; Soon et)آگاهانه ظاهر می شـوند 

al. 2008; Bode et al. 2010) مطالعه اي در آزمایشگاه ما تکنیک تازه اي از طبقـه بنـدي چنـد .

 A ؛ شـکل Haynes et al. 2007)  قـرار دادمتغیري قصدها را از فعالیت هاي مغـزي مـورد مطالعـه 

تصمیم آگاهانه براي فعلی نتیجه ي انتخاب را می توان از فعالیـت  قبل ازچه مدت  تا تحقیق کند که )12,1

در داخـل اسـکن افراد مورد مطالعـه  .;A12,1 (Soon et al. 2008هاي مغزي پیش بینی کرد (شکل 

دسـت راستشـان و دیگـري در  داشتند، یکـی در کشیده و دو دکمه براي جواب دادن در اختیارکننده دراز 

که خودشان می توانند خودبخـود تصـمیم  هر وقتو  دراز بکشنددست چپشان. به آنها گفته شد که راحت 

 حروفـیدهند. در همان هنگام جریان ي دست راستی یا دست چپی را فشار بگیرند، انتخاب کنند که دکمه 

استه می شد که به خاطر بسـپرند از آنها خوو  که به سرعت عوض می شدند در پرده جلویشان ظاهر می شد

 کدام حرف روي پرده بـود. همـان طـور کـهوقتی که تصمیم گرفتند دکمه ي راست یا چپ را فشار دهند 

شـان را انتظار می رفت، افراد مورد مطالعه گزارش دادند که تا یـک ثانیـه قبـل از فشـار دادن دکمـه تصمیم

در قشـر واقـع فعالیـت هـاي مغـزي  بـا مطالعـه يد کـه انتخابشـان را ما، ممکن بـوگرفته بودند. با مطالعه ي 

ایـن مطالعـه ).  B 12,1پیش بینی کـرد (شـکل  ثانیه قبل از تصمیم گیري 7تا  جلوپیشانی میانی و آهیانه اي

 Haynes)کـه در جـاي دیگـري مـورد بحـث قـرار گرفتـه انـد  ایجـاد کـردجنبه هاي متعـدد مفهـومی 

2011a) . مغـز مدت طوالنی اي قبل از این که آگاهی درگیـر شـود  این است کهم کلیدي پیغادر این جا

 قصدهاي مربوط بـه آینـدهشروع به آماده کردن تصمیم در حال گرفته شدن می کند. جالب توجه این که، 

هستند، و شخص مورد آزمـایش مشـغول کارهـاي دیگـري (غیر فعال) حتی در وضعی که در حالت کمون 

 C Momennejad and 12.1)ند (شـکل ار مـی شـوانبـ یه ي قشـر جلوپیشـانیدر همان ناح است،

Haynes 2012) (.  
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) یک طبقه بندي کننده ي طرحی آمـوزش داده A ( رمزگزاري عصبی قصدها در مغز انسان. .12,1شکل 

 شخص مورد آزمایش کدام یک از دو قصد را در ذهنش نگه داشته اسـت. اول ازشد تا برداشت کند که 

دو عدد را جمع کنند یا تفریق. فعالیت خواسته شد تا انتخاب کنند که آیا می خواهند  هافراد مورد مطالع

 (fMRI)کارکردي  یه ي مشخص شده در سطح داخلی قدامی قشر لوب جلوپیشانی با ام آر آيهاي ناح

توزیـع فضـائی  قادر بود در همین ناحیه و بر اسـاس طـرح هـاي . طبقه بندي کنندهنداندازه گیري شد

وقتی که فرد مورد فعالیت هاي مغزي، تصمیماتی را که افراد مورد مطالعه گرفته بودند، رمز گشائی کند. 

تصـمیمش را ، مجـاورجداگانـه ي از ناحیـه ي مطالعه شروع به جمع و تفریق می کرد ممکـن بـود کـه 

عمـل را در منـاطق  –در  – دقصـو  رمزگشائی کرد. این یافته ها نشان می دهند که مغز قصدهاي آینـده

ي تغییـر مختصـرلیبت کـه  آزمایش (B). (Hayes et al. 2007) کند می مغز رمزبندي جداگانه اي از

انتخاب بین دکمه ي چپ و راستی . یک طبقه بندي کننده ي طرحی آموزش داده شد تا بود داده شده

کند. طبقه بندي کننده می توانسـت پیش بینی را بود  تصمیم گرفتنشرا که فرد مورد آزمایش در حال ا

ثانیه قبل از این که او باور می کرد که تصمیمش را گرفته پیش بینـی  7بطور چشمگیري انتخاب فرد را تا 

حـالی کـه فـرد مـورد را در  این آزمایش رمزگزاري قصدهاي آینده (C) .(Soon et al. 2008)کند 

شـد می . به فرد مورد آزمایش گفته ادمطالعه قرار ددیگري بود مورد  مشغول انجام تکالیفبشدت  مطالعه

برابري مقـدار تکلیف ممکن یکی را انتخاب کرده و  از دوثانیه اي) 20(بعد از یک تأخیر کوتاه تقریباً که 

را انجـام  اعداد تک رقمی را قضاوت کند. در همین ضمن از آنها خواسته می شـد کـه تکلیـف دیگـري
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قصد را نوع که می شد د کردنفظ می ند). طی زمانی که قصد را حت کند (رنگ این نمرات را قضاونده

فعالیت ات رد، اماهنگام به خاطر آوردن اطالعاز قشر سطح داخلی جلوپیشانی (گراف باالئی) رمزگشائی ک

 Momeninejad & Haynes)(گراف پـائینی،  ندوپیشانی تغییر محل دادبه قشر جانبی جلهاي مغزي 

2012 . 

ز راه هائی که می توان احساسی را مورد آزمایش قـرار داد کـه مـا در کنتـرول اعمالمـان هسـتیم کی ای      

به انجام رسیده است که در آن ها افراد مورد مطالعه باور داشتند که در کنترول اند اما در  آزمایشاتیتوسط 

 ; Wegner 2003) واقع بازده هـاي درهـم و برهمـی داشـتند (بـراي مثـال بـه ایـن هـا مراجعـه کنیـد

Langer and Roth. 1975. ) 1975در یک نمونه، Langer and Roth  افراد مـورد مطالعـه (

خواسـتند می شیر یا خط سکه ي پول قرار گرفتند. وقتی که سکه در هوا بود از افراد  یک سري در معرض 

زخوردي قـرار که قضاوت کند که شیر خواهد آمد یا خط. افراد مورد مطالعـه در سـه وضـعیت مختلـف بـا

در بازخورد صـعودي بـه افـراد و ): حدس ها یا درست بودند یا غلط. در شروع تحقیق، 12,2داشتند (شکل 

داي تدادند که در حدسهایشان اشتباه می کنند. در مورد بازخورد نزولی در ابمی به غلط اطالع  مورد مطالعه

اند. دقت کنیـد کـه در هـیچ مـوردي درست  هایشانحدسگفتند که می به غلط تحقیق به افراد مورد مطالعه 

بعد از آن، افرادي کـه در گـروه نزولـی بودنـد  نبود.د بر اساس نتایج واقعی شیر یا خط اطالع رسانی به افرا

هستند و پیش بینی می کردند  عمل حدس زدنند که احساس می کنند که بیستر در کنترول می دادگزارش 

وهمی اي کـه  مسلمود. این یافته اشاره به این دارد که بازخوردهاي که در دفعات بعدي هم موفق خواهند ب

در کنتـرول بـودن داده  وهمیتـکردند ممکن است کـه بـه آنهـا حـس  می آنها در ابتداي آزمایش دریافت

  در کنترول نتایج شیر یا خط نبودند.  این که در واقع آنها به هیچ وجه حتی با وجود،باشد

  

  زولین                                            

د غ غ غ غ د غ غ د د غ غ غ  د د د د د د د غ د د د غ غ غ

  غ غ د
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  صعودي                                         

د غ غ غ غ د غ غ غ د د غ غ د غ غ د د د غ غ غ د د د غ 

  د د د د

  

  بی ترتیب                                   

د غ د غ غ د غ د غ د د غ غ د غ غ د غ د د د غ د غ د غ 

    غ د غ د

بـازخوردي درسـت ( بی ترتیب. این مثال نشان توالی  رویدادول وهمی بر توالی هاي کنتر .12,2شکل 

= بازنده) را نشان می دهد که به افراد تحت مطالعه براي حدس هایشان در مورد غ = برنده) یا غلطی(د

ر یـا در واقع اطالعات بازخوردي داده شده به آنها به نتایج شـی شد.می نتایج شیر یا خط بی ترتیب داده 

که یا سیري نزولی یا صعودي یا بی ترتیبی  ندخط کردنشان وابسته نبودند، بلکه در عوض توالی ثابتی بود

  .نداز برد و باخت ها داشت

بیافتد، بـراي مثـال  ائفاق د حین اعمال همراه با دیگراننبرداشتهاي کاذب مشابهی از عاملیت هم می توان     

. جالـب (Wegner 2003) راحرکت مـی دهنـد *(Ouija)اویجا تخته ي وقتی که دو نفر همراه هم 

فـرد مـورد مطالعـه در حقیقـت این است که، احساس عاملیت نه تنها می تواند در مواقعی پیدا شـود کـه در 

وجود نداشته  است، آننیست، بلکه می تواند در مواقعی که شخص مورد مطالعه در کنترول  فرآیندکنترول 

بدسـت بـا اسـتفاده از محرکهـائی  همتر این که، احساس عاملیت را می توانم. (Wegner 2003) باشد

اتفـاق که موجب می شوند فرد مورد مطالعه در مورد یک عملی، درسـت قبـل از ایـن کـه آن عمـل آورد 

اورت نزدیک زمانی بین یک فکر و عمل وهم عاملیـت را خلـق مـی بنظر می رسد که مج ، فکر کند.بیافتد

  .(Wegner 2003)کند

------------  
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و  است که از یک تخته ي مسطح ساخته شـده و روي آن حـروف الفبـاءقدیمی نوعی بازي   *مترجم: 

. در حـین همراه نمادها و اشکال مختلف رسم شده اند ،آري یا نه، سالم، و خدا حافظ ،9فر تا از ص اعداد

ي ارواح را بـا هجـی کـردن از یک تکه چوب چرخدار به شکل قلب استفاده می شود تا پیغـام هـا  بازي

انگشـتان خـود را روي تکـه چـوب  شـرکت کننـدگانکلمات حین جلسه ي احضار روح مشخص کنند. 

شـکل زیـر آید تا کلمـات را مشـخص کنـد.  می گذاشته و چوب در اطراف تخته ي زیري به حرکت در

 . (براي شرح بیشتر به اینترنت مراجعه کنید) تصویري از تخته ي اویجاست

 
 

کـه اراده ي آگاهانـه و قصـد هـاي آگاهانـه  مـان ادراك مشتركوگنر نتیجه گیري می کند که باور         

 اعمال ما می شوند حاالت ناآگاهانهباعث است. در واقع آن چه که اعمال ما را هدایت می کنند وهم مطلق 

نقشی در تاریخچـه  د، امابه قصد است وجود دارن بیهشو چیزي که بنظر  هستند. رفتارهاي آگاهانه ي ارادي

رسیم که ما شروع کننده و ه چیزي باعث می شود که ما به این باور بیک فعل ندارند. اما چ سببیي واقعی م

اعمال هستیم؟ وگنر سعی می کند نشان دهد که پردازش هاي خود انتسابی اي وجود دارند که بعد از  مبدع

کـه احسـاس هسـتند بعد از وقوع واقعـه  هاي همین پردازش . واتفاق می افتنداین که عمل به اجرا در آمد، 

که شامل این احساس است که افعال ما واقعاً با حاالت قصد مانندي که درست قبـل  ،دنعاملیتی به ما می ده

  ، هدایت می شوند. اتفاق می افتنداز انجام فعل 

او ایـن اسـت کـه اگـر  اساسـی؟ فـرض ه اسـتي رسـیددرتمنداما، وگنر چگونه به چنین ادعاي ق            

ادعـا مـی  ادراك مشـتركهمان طور که برداشـت  –واقع می شوند هم  اثر بخش قصدها آگاهانه هستند و
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انتسـابی اعمـال وجـود نـدارد. یـا مـن قصـد دارم کـه از  -پس جائی براي خطاهـا در بـاره ي خـو د  -کند 

یـا ایـن کـه مـن چنـین  –ت دهـم پس باید خودم را بعنوان عامل فعل مربوطـه هویـ –ساختمان خارج شوم 

قصدي ندارم، پس من نباید خودم را بعنوان عامل در نظر بگیرم. به هر حال، من چگونه می توانم در باره ي 

م اشتباه کنم؟ اما از آن جا که گاهگاهی ما در خود انتسابی اعمال دچار اشتباه می شـویم، گرایشاتباور ها و 

، حاالت آگاه ذهنی که اعمال ما را کنترول می کنند، وجود ندارنـد. وگنر نتیجه می گیرد که قصدها، یعنی

چون که ما نمی توانیم در باره ي حاالت ذهنـی  ،می کردند، ما نباید در باره ي آنها اشتباه کنیمکنترول اگر 

شـت بردا خودمان در اشتباه باشیم. با در نظر گرفتن این که ما در اشتباه هستیم، هیچ چیزي وجود ندارد کـه

  ، ما هیچ کنترول آگاهانه اي بر اعمالمان نداریم.این اساس عامیانه ي قصدي بودن را اقناع کرده و بر

ا وگنر است. انتسابی و احساس عاملیت در نظر گرفته شوند، حق ب –جایزالخطا بودن خود تا حدي که         

پـردازش وگنر در باره ي  ه يبراي قبول اید جدي دالئلی  گفت،همان طور که در دنباله ي مطلب خواهیم 

با این وجود، ما بعد از وقوع وجود دارند، پردازشی که اثر قاطعی بر احساس عاملیت ما دارد. واقعه ارزیابی 

. و حتی باشد بري بودن از خطاآگاهی محتاج ات شخص اولی ادراکدر باره ي محتویات فکر نمی کنیم که 

قصدها و یا حـاالت قصـد ماننـد فـرض  سببیا در باره ي نقش ر یمبرا بودندلیل کمتري وجود دارد که هر 

بگیریم. درنتیجه، می توانیم قبول کنیم که ما بعضی اوقات در بـاره ي محتـواي قصـدها، و حتـی از آن هـم 

آنها دچار خطا می شویم. لذا، برهان وگنر این را به اثبات نمی رسـاند کـه اراده  سببیبیشتر در باره ي نقش 

  رول عمدي وهم خالص هستند.و کنت آزاد ي

  

  برداشت پیشرفته تري از قصد  . 3

  

دارکی که در باال بررسی شدند سؤاالتی ایجاد می کننـد کـه آیـا اگر ما ادعاي وگنر را رد کنیم، م اما حتی

حاالتی که بنظر می رسند  قصد مطابقت کنند. ادراك مشتركذهنی اي وجود دارند که با برداشت  تحاال

ما از قصد تفاوت دارنـد.  ادراك مشتركرول اعمال ما دارند در چندین جنبه با برداشت نقش مهمی در کنت

نمی رسد که آن چه را که ما انجام مـی دهـیم هم اغلب فاقد آگاهی هستند، بنظر حاالت از همه مهمتر این 

آیا این به عاملیت مورد نظر است، نقش محدودي بازي می کنند. اما  ادراكکه هم معین کنند، و تا آن جا 

این معنی است که اصالً قصدي وجود ندارد؟ آیا این معنی را می دهد که مالحظات آگاهانه و حل منطقی 
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این معماي پیچیده اي خواهد بود. بطور طبیعی ما فکـر مـی کنـیم کـه د؟ نمسائل اصالً اثري بر افعال ما ندار

داده اند می  توسعها را بر اساس ایده اي که ن ماشین هثري بر رفتارهاي ما دارند، مهندسیمالحظات منطقی ا

نویسند با بصیرتهایشان هـدایت مـی شـوند. پـس بایـد  سازند، و برنامه ریزان کامپیوتر وقتی برنامه اي را می

  ارتباطی بین تفکر منطقی و عمل وجود داشته باشد. قصدها در بین نامزدهاي آشکار براي این کار هستند.

ممکن است باشند، دیدگاهی تعدیل شده در باره ي آن چه که قصدها مطلب  ینهم يدر دنباله ما             

تا آن جا که ما می بینیم، این ایده با اطالعات تجربی توافـق دارد؛ ارائه خواهیم داد.  را کارشان و چگونگی

 ، اما هنوز هم ویژگی هـاي اساسـیمتفاوت است ادراك مشتركبرداشت اما از بعضی از جنبه هاي مهم از 

بین افکار منطقی و رفتارها برقرار می کنند را حفظ می کنـد.  رتباطیاین برداشت، مانند این امر که قصدها ا

برهـان مـی اول ایـن کـه، مـا  هسـتند:از اهمیت خاصی برخوردار  ادراك مشتركرداشت تعدیالت از ب این

روزمره اي  رفتارهاي مورد . بخصوص درمنطقی نیستکه این اصرار که قصدها باید آگاهانه باشند،  آوریم

تنایالت، در بـاره ي اهـددافمان و روش  در باره ي باورها و که ما به خودمان زحمت نمی دهیم که آگاهانه

 برهـانمـا  ،دوم این کـههائی که ممکن است بکار گیریم تا به آنها دسترسی پیدا کنیم،  آگاهانه فکر کنیم. 

ین کننده ي رفتارهـاي دها بطور تحت اللفظی تعی، قصركادراك مشتبرداشت  خواهیم آورد که، برخالف

باشند. به این معنی که، بنظر می رسد کـه قصـدها بیشـتر بـه صـورت عوامـل  اثر بخش اگرتی ح –ما نیستند 

خواهد شد که ارتبـاط بـین قصـد و عاملیـت ممکـن اسـت  معلوم. سوم این که، کمک کننده کار می کنند

مشترکمان ارائه می دهد. دوباره دقت کنید که در آن چـه کـه  ادراكکه  بشدت غیر مستقیم تر از آن باشد

واقعیـات هـاي  موضوع مورد بحثلذا صحبت خواهیم کرد.  مفهومی ما در باره ي الزامات خواهیم گفت

این اسـت کـه آیـا بعضـی  تجربی در باره ي پردازش هاي تصمیم گیري انسانها نیستند. موضوع مورد بحث

  قصد به حساب می آیند یا نهین پردازش ها امتشکله ي  اجزاء

  

  آگاهی 

  

واقـع  اثـر بخـش است که آگاه باشـد تـا نای می رسد که هر قصدي محتاجواضح بنظر ، در نگاهی سطحی

 میـل راه پله ها ترك می کنم چون کـه ساختمان را از طریق بالفعلکه من  بنظر می رسد که این گفته شود.
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. اما اجازه بدهید که بـا آگاه باشند مرتبط با آن گرایشات که باورها و  ستدارم که چنین کنم متضمن این ا

رسد که دو دلیل  به بینیم که چرا شخص باید از قصدهاي خودش آگاهی داشته باشد. بنظر می يبیشتر شرح

اگـر اعمـال مـا توسـط  گاهی به ما کنترول می دهد. این طور بنظر می رسد که،آ وجود دارند. اول، این که

 نـه خواهـد بـود، ایـن مغـز وضعیم. در این مطلقی می شو ناظرانتبدیل به ما  شوندکنترول  گاهصدهاي ناآق

لیبـت بـراي بسـیاري ایـن  تاست که تجربیا دالئلی  خود ما، که در صندلی راننده نشسته است. این یکی از

که این تجربیات بنظر می رسد اما، . (Libet 1985; Libet et al. 1983) استقدر ناراحت کننده 

سـر  "مـن"این مغز است و نه من که در کنترول آن چیزي است کـه از  یعنی، دقیقاً همین را نشان می دهند:

 یبرهانمورد بحث است، پس این  "خود"یا  "من"می زند. حاال شما ممکن است فکر کنید که چون وجود 

قطعـه ي  در واقـع . ممکـن اسـت کـه ایـن(Dennett 1991; Minsky 1988) نیسـت قـوي خیلی

  ما باید کنارش بگذاریم. به هر حال که  باشدتافیزیکی تاریخ گذشته اي م

مقالـه  را کنار بگذاریم، اما این موضـوع ِ  "خود"یا  "من" هستیاست که  معقول ما فکر نمی کنیم که        

راي هـر کـه آگـاهی بـ دارد دلیل دیگري وجود دارد که چـرا کسـی اصـرارهنوز هم ، اماي دیگري است. 

مـورد  هنـوز هـم وظیفـه و منفعـت آگـاهیاگر حتی است.  اجتناب ناپذیرقصد دار بودن برداشت منطقی از 

 معرفتـی عملکردهاي تنگاتنگی بادانشمندان زیادي موافق هستند که آگاهی بطور  وفیلسوفان  –بحث است 

 انعطاف پذیرتر و خالقانه تر از دارد کهاحتمال  همراه با آگاهی معرفتاست، و این که در ارتباط سطح باال 

شـرح بـر اسـاس بـراي مثـال،  .(Koudier 2009) ستنا آگاهانه بطور طبیعی ه معرفتباشد که  وضعی

 ;Baars 1997b) (Neural workspace) "فضـاي کـار عصـبی"یـا (global) "سراسـري"

Dehaene et al., 2006) ، ی مربوطه را آگاهانه این است که قطعه ي اطالعات معرفتویژگی خاص

سطح باالي شخص توزیع می کند، لـذا راه حـل هـائی را  معرفتی در سرتاسر شبکه ي عصبی پردازش هاي

ند. از این جنبه نظـر، آگـاهی کمـی شـبیه بـه اینترنتـی د که در غیر این صورت ممکن نمی شواجازه می ده

ا اجازه می دهـد کـه بـراي حـل دانشمندان سرتاسر جهان را بهم مرتبط می کند، لذا به آنه همه ياست که 

مدارك زیـادي  که علیرغم اینکه مطابقت می کند روزمره اي  تاادراکهم کوشش کنند. این با با مسائل 

در دسترس هستند که بخشی از پردازش هاي حل مسائل پیچیده هم ممکن است ناآگاهانه به انجـام برسـند، 

 Nisbett and) ،باشـیمداشـته بایـد آگـاهی  اگر بدنبال راه حل هاي جدید و مطرح شـده هسـتیم،ولی 

Wilson 1977).   
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ی بـین آگـاهی و نزدیکـبر ارتبـاط باید مهمی وجود دارند که  دالئل این ها نشان می دهند که همه ي        

سطح باال و قصدها صدق می کنـد. همـان  معرفتو این امر بیشتر براي ارتباط بین  ،اصرار داشته باشیم قصد

نداشـتند، بـا در نظـر گـرفتن ایـن کـه با اعمالمان سطح باال ارتباط نزدیکی  معرفتیم، اگر طور که قبالً گفت

تا چنین توانهائی به ما بدهد، موضوع رمزآلوده تر می شود. دقت کنید کـه  بر پا کردهتحول و تکامل آن را 

د داشـته باشـد. سطح باال و عمل وجـو معرفتارتباط نزدیکی بین  باید همیشهاین امر متضمن این است که 

، ما دلیـل خـواهیم آورد ذیلهمیشه آگاهانه باشند؟ در باید  هم هست که قصدهااین امر به این معنی  آیا اما

  که چنین نیست. 

؛ و در این الزم ندارند که با حاالت آگاهانه هدایت شوندافعال روزمره  روشن ترین دلیل این است که        

سطح بـاال هـدایت  معرفتی گفت که اعمال قصدي هستند و با حاالت بطور منطقی هنوز هم می توان موارد

می شوند. در اکثر موارد اعمال روزمره خیلی آسان است که قصد را تصریحی کنـیم: مـا هـر روز صـبح بـه 

برویم، قطاري را انتخاب می کنیم که در جهـت  م چون قصد داریم تا به محل کارمانایستگاه مترو می روی

حل کارمـان م یستگاه قطار بهااز  در مقصد از قطار خارج می شویم، ار عوض می کنیم،مناسب می رود، قط

، همه ي این ها می توانند کامالً بدون آگاهی باشد غیر منتظره اي نیافتاده رویدادمی رویم. تا وقتی که هیچ 

  .دمی شواین عملی است که با قصد رسیدن به مقصد هدایت  با وجود این کهبه انجام برسند، 

ن امر بـه دو ای می گیرد.قرار  معرفتی این عمل تحت کنترول توان هاي سطح باالي هنوز هم و، البته،          

 ممکـن اسـت نتیجـه ي مسیري که شما انتخاب می کنیـد تـا بـه محـل کـار برسـید دلیل صحیح است. اول،

 معرفتـی ردهاي سطح بااليان ممکن است به عملکلذا اعمالتمالحظات دقیقی باشد که قبالً گرفته شده اند. 

غیـر منتظـره  رویـدادد. دوم، به محض این کـه اگر قصد در زمان حال آگاهانه نباشاتصال داشته باشند حتی 

رسـد  ظاهر می شوند. لذا، بنظر میجریان آگاهی ئله در سپردازش هاي حل مدوباره و بالفاصله ، پیش بیاید

مطمئن شود که آگاهی و توان هـاي حـل مسـئله ي  تادرگیر است  که نوعی فراتشخیصی یا نظارت خاصی

گذارنـد (بـراي مثـال ب احتیـاج پیـدا شـود بـه میـدان گـامانعطاف پذیر مربوطه به محض این کـه بـه آن هـا 

(Norman and Shallice 1986 .  

سر بر  عدماین قصد از  ولیکه عمل شما توسط قصد آگاهانه هدایت می شود  فرض بگیرید ،بالعکس        

کـار مـی کنـد. شـما  گرایشات برخالف بعضی از مهمترین باورها و این قصد ، و از این هم بدتر، می آورد

از قبـل ، در حـالی کـه با قصدي آگاهانه رویرو شده اید که سیگاري بکشید براي مثال شما در می یابید که

سیگاري تعارف ، تصور کنید که کسی به شما بالعکسکه هر گز سیگار نکشید.  تصمیم قطعی گرفته بودید
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 همه يشما در باره ي  اما –امتناع می کنید  از قبول آن می کند و شما بدون این که در باره ي آن فکر کنید

کـه چـون  از قبول سیگار امتناع کنید، فکر کرده بودیـدخوبی ها و بدي هاي سیگار کشیدن قبل از این که 

در مفهـومی  بنـدیم کـه ایـن مـورد اخیـر سیگار کشیدن براي سالمت شما خطر بزرگی است. ما شـرط مـی

بمراتب مؤکدتر از مورد اولی یک عمل قصدي تري به حساب مـی آیـد، حتـی اگـر اولـی حـاوي قصـدي 

  .باشدو دومی ن هآگاهانه بود

وقتی در باره ي قصد بحث می کنیم، آگاهی  که ما از همه ي این ها استفاده می کنیم تا نشان دهیم            

این اسـت کـه  می آیدآن چه که الزم  .تصور می کند اهمیت کمتري دارد مشتركادراك از آن چه که 

که براي ما اساسی هستند  یگرایشاتباورها و  وتعبیه شده و توسط آنها  معرفتی قصد در توانهاي سطح باالي

کـه  تضمین می کننـد اعمالمان می دهند، یعنی که، تحت کنترول در می آید. این الزامات به ما کنترولی بر

اثري بر آن چه که از ما سر می زند داشته، و این که اعمال ما با آن چه که باور  معرفتی توانهاي سطح باالي

ه چه چیزي از نتایج تحقیقات کمک خواهد کرد تا بفهمیم ک و تمایل داریم مطابقت کنند. چنین رویکردي

نشـان  مطالعـاتایـن نتایج نیست که ي این امر  بارهآنقدر در دلخوري این می شود.  دلخوريلیبت موجب 

تا وقتی  –می شوند  در مغز هدایت و آماده می دهند که فعالیت هاي قصدي توسط پردازش هاي ناآگاهانه

؟ حـاالت آگاهانـه نمـی چیزي دیگري می توان انتظار داشت چهکه به روح دکارتی اعتقاد پیدا نکرده ایم، 

چیزي در مغز مـا باید  از پردازش ها به آگاهی برسند،که بعضی  قبل از این انند از عدم سر بر آورند، پستو

طبق نظر لیبت بنظر می رسـد کـه که باعث ناراحتی می شود این است که  موضوعی، اما! جریان داشته باشد

نیست، و  معرفتی که اعمال ما را هدایت می کند تحت کنترول عملکردهاي سطح باالي "پتانسیل آمادگی"

  2ما وابسته باشد*. گرایشات که به باورها و  بنظر هم نمی رسد

--------------- 

  مترجم: براي شرح نقص این برداشت به مقدمه ي مترجم مراجعه کنید.

  

که اعمالمان تحت کنترول خودمان اسـت الزم نیسـت کـه این لذا به خاطر بسپریم که براي تضمین             

 معرفتـی ت این است که این حاالت تحت کنترول پردازش هاياعمالمان آگاهانه باشند. چیزي که الزم اس

و این امر با الزام تعبیـه شـدن بـه انجـام مـی  – شته باشندما بستگی دا گرایشات سطح باال بوده و به باورها و 
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شـرط آگـاه بـودن . در نتیجـه، نیسـترسد. البته، قصد ها اغلب آگاهانه هستند، اما احتیاج به چنـین چیـزي 

  . آنها خارج کرداید از توضیح دوباره نگري شده ي بقصدها را 

  

  لیتع

  

تعبیـه بـودن در ایـن حـاالت و اعمـال مـا برقـرار مـی کننـد، پلـی بـین  هااگر انتظـار مـی رود کـه قصـداما 

بایـد از  این عواملکافی نیست. براي انجام این کار،  گرایشات ، باورها، و معرفتی عملکردهاي سطح باالي

حتی بر این چنین چیزي وجود دارد:  ادراك مشتركبرداشت بر اساس  باشند. ایت داشتهکفبودن  سببینظر 

ي را انجـام کار چنین فکر می شود که قصدها تعیین کننده و یا راهنماي مستقیم اعمال ما هستند. اگر اساس

تار مطلق به اگر چنین نکنند چیزي که باقی می ماند بعنوان یک رفاما ؛ خواهد بود نتیجه اش یک عمل دهند

این کـه تبدیل می شوند: یا  حساب می آید. بنظر می رسد که هر دو مورد به یک سؤال ساده ي این که / یا

اسـت کـه  سـؤال ایـن نشده بود. و نتیجه ایـناین که یک مورد خاص رفتاري با یک قصد معین شده بود یا 

  یک عمل است یا نیست.  آنچه که سرزده،

، اما در اکثـر مـوارد، بشدت بکار می آیندهومات می پردازیم تمایزات قاطعانه مفبررسی وقتی که به           

بـین روز و شـب  دنیاي واقعی قطعی نیستند بلکه تـدریجی انـد. تمـایز دادن قاطعانـهمفهومی از تفاوت هاي 

وجود دارد و کم و بیشی دل بخواهانـه اسـت کـه  شب و روزگذري آرام بین  اما، بسیار مفید واقع می شود

  .اتفاق می افتدگیریم که تغییر بین شب و روز بدقیقاً کجا ما فرض 

بین رفتار قصدي و رفتار مطلق حقیقت داشته باشد.  تمایزبراي  همین امربنظر می رسد چیزي شبیه به           

امـا، ایـن ر کنیم. اید آن را تا حد ممکن روشن و آشکامفید واقع می شود و ما ب مفهومی مطلق بشدتتمایز 

درجه اي است. با در نظر گرفتن  یتواند رد کند که تفاوت واقعی بین رفتار مطلق و رفتار قصدي تفاوت نمی

این اسـت موضوع نمی دهیم. اما،  ادامهنظریه ي رفتاري نیست، ما این مسئله را  شرحاین که مقاله ي حاضر 

و ایـن  متضـمن کننـدهمفهـومی بعنـوان تفاوتی تدریجی بین قصد که همه ي این ها داللت بر این دارند که 

حاالت ذهنی وجود دارند که قصد نیستند بلکه ممکن است درگیر کنتـرول رفتارهـاي مطلـق باشـند: حتـی 

  سرفه کردن و لغزیدن به طریقی کنترول شده هستند.



 

 نشر آواي بوف                                                                      374

 

باز هم دلیل دیگري وجود دارد که چرا تمایز بسیار واضحی بین رفتار قصدي و رفتـار مطلـق وجـود           

ما سرچشمه می گیرند و یا رفتار ما  گرایشات مشترك، قصدها از باورها و  ادراكبر اساس برداشت  ندارد.

اسـت. قصـدهاي سازي ر بنظر خیلی ساده . اما، تکرار می کنم که، این تصورا هدایت می کنند یا نمی کنند

، از بین این عوامل نداهمیت دار سببیکه از نظر طلوع می کنند دنیاي واقعی از یک شبکه ي کامل عواملی 

را نام برد، اما احساسات، خاطرات، و حاالت ناآگاه هم دخیل هستند. در همین  گرایشات می توان باورها و 

اي است که رفتارهاي ما را هدایت می کنند. برا ي مثال، تمایل شـما  سببیراستا، هر قصدي یکی از عوامل 

ی ئاهـممکـن اسـت تنهـا انگیـزه  راي سالمتی شما بد اسـتبراي سالم ماندن و باور شما که سیگار کشیدن ب

آگهی هاي تلویزیـونی کـه  –نباشند که باعث شوند شما قصدي را بسازید که سیگار کشیدن را ترك کنید 

که بعضی از دوستانتان سیگار را ترك کـرده انـد ممکـن اسـت  سرطان ریه را نشان می دهند و این واقعیت

براي ترك سیگار هم تضمین نمی کند که چنـین کـاري را خواهیـد کـرد.  دخالت داشته باشند. قصد مطلق

دیگر، براي مثال اعتیاد شما و حرص و طمع براي نیکـوتین، هـم مـی تواننـد دخالـت کننـد و حتـی  یعوامل

هـم قصـدي ممکن است از قصد شما قویتر باشند. بالعکس، ممکن است که با وجود قصـدي کـه قـویتر از 

دلیلی که شما دراین دفعـه موفـق شـدید ایـن تنها  :موفق به ترك سیگار شویدلی گفتیم نباشد که در مثال قب

است که عوامل دیگري وارد معرکه شندند، براي مثال یکی از دوستان دورتـان از سـرطان ریـه فـوت شـده 

  است.

یـم کـه ه ارا قبول کـرد 2003Goschke (3(این همان دلیلی است که چرا ما پیشنهاد گازچک           

را بعنـوان یـک عامـل  د، بلکـه آنکه یـک فعـل را راه مـی انـداز اي تعیین کنندهرا نه بعنوان علل د قص

در نظر می گیریم. یک علت کمک کننده را می توان بعنـوان جـزء ناکـافی امـا الزم یـک  کمک کننده

کـه  . مثال آتش سوزي جنگلی را در نظر بگیرید(Mackie 1965) شرط ناالزم اما کافی در نظر گرفت

کبریـت چـوب شروع شده که با بی احتیاطی روي زمین انداخته شـده اسـت.  کبریت روشنیچوب با یک 

 تا آتش بگیرد. فقط مجموع خشـک سـالی و است شرط کافی نیست، چون که جنگل محتاج خشک بودن

الزم نیسـت، شـرائط هـم ط الزم را ایجاد می کنند. اما این شرط کـافی وکبریت روشن است که شر چوب

کافی دیگري وجود دارند که می توانستند همان اثر را داشته باشند، براي مثال یک خرابکار و قوطی اي پـر 

واقعیت واحد باید فقط بعنوان کمک کننده به معلوالت از بنزین. به عبارت دیگر، ایده این است که به یک 

حاشیه اي و زمینه اي بستگی دارد. به  نگاه کنیم، اما این که یک معلول ظاهر خواهد شد یا نه به شرائط زیاد

د و ایـن کـار را مال یک عمل را تقویت یا تضـعیف کنـیک قصد می تواند بشدت احت همین طریق، داشتن
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 معـین را فقط بر اساس وجـود خـودش عمل اتفاق ا فتادنقصد  امامی تواند به درجات مختلفی انجام دهد؛ 

  نمی کند.

یک فعل قصدي به حسـاب بعنوان  با درجات مختلفی اص رفتاريیک مورد خممکن است در نتیجه،         

هدایت شـده  متضمن کنندهبا قصدي  به شرطی کهیک عمل باشد  قويآید. ممکن است در مفهومی بسیار 

رفتاري باشد که در مقایسه با باورها، رفلکس ها، سرشت ها، و عوامل دیگر زمینه اي که می توانند در بازده 

کس، رفتـار مـورد بالع بسیار قوي باشد. دخالت علتی آن کل بتوان آنها را کنترول کرد،اما مشدخالت کنند 

متضمن کننـده اگر با یک مورد غیر  ممکن است در مفهومی بسیار ضعیف یک فعل در نظر گرفته شود نظر

باورهـا، چـون کـه بـراي مثـال آن خیلی ضعیف باشـد،  سببی یک قصد ي هدایت شده باشد که دخالت ي

  تقریباً تعیین کننده ي رفتارها هستند.  *شخصی -زیر ها، و عوامل سرشت 

---------------  

به عواملی گفته مـی شـود کـه زیربنـاي توضـیحات   sub-personalشخصی یا  زیر*مترجم: اصطالح 

  اخالقی شخص هستند، مانند عوامل زیست شناسی و شیمیائی. 

 امـر نشان دادن ایـن آنهااز ما ت مفهومی هستند. مقصود این ها مالحظا همه يباز هم تکرار می شود،         

باز هـم  قصد را ارضاء نکنند ادراك مشتركالزامات برداشت  این حاالت ذهنی همه ياست که حتی اگر 

 انشـعابقصـدها  ادراك مشـترك. حتی اگر پیشنهادات مـا از برداشـت منطقی است که آنها را قصد بنامیم

تـازه و کـامالً است تا موضـعی  توضیح دادن و روشن کردنکه این بیشتر یک فکر می کنیم ما داشته باشد، 

  قابل قبول شود.براي عده اي باید احتماالً بحث برانگیز، لذا 

  

  عاملیت 

  

در این جا مستحق بحـث است که  ادراك مشتركعاملیت آخرین جزء تشکیل دهنده ي مفهومی برداشت 

داراي احسـاس عاملیـت  معموالً  نسانی هنگام انجام یک عملاین نیست که عاملین ا کسی منکرهیچ ست. ا

شـما قصـد  لذا اگرمشترك، این احساس اثر مستقیم دارا بودن قصد است.  ادراكبر اساس برداشت  .هستند
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دچـار احسـاس عاملیـت مـی مربوطه را بـه اجـرا بگذاریـد  لاز یک ساختمانی خارج شوید و عم دارید که

  شوید.

کـرد. وگنـر مـدارکی ارائـه  هحملفوق ایده  به (Daniel Wegner 2002, 2003)دنیل وگنر         

براي احساس عاملیت نه الزم هستند و نـه کـافی. گاهگـاهی، حتـی اگـر عمـل قصدها داد که بر اساس آنها 

 نمـی کنـیمقصدي اي انجام نداده باشیم احساس عاملیت می کنیم. بالعکس، ما گاهی احسـاس عاملیـت 

ایـن کـه قصـدها بایـد  وانمود بـهورد نظر را شروع کرده و آن را انجام داده باشیم. عمل قصدي محتی اگر 

منجملـه قصـدهاي مـان خودما نمی توانیم در بـاره ي حـاالت آگاهانـه این که و  باشند اثر بخش آگاهانه و

عـه واق وقـوع ، دچار خطا شویم، وگنر نتیجه گرفت که احساس عاملیت منحصراً یک ساختار بعد ازآگاهانه

  است.

فکر می کنـیم کـه ما و چرا نیست قانع کننده  ده ایم که چرا برهان اصلی وگنرما تا این جا روشن کر          

باشد. اما آیا این به این معنـی آنها مفهوم تجدید نظر شده اي از  احتیاجی بهحتی اگر  –قصدها وجود دارند 

مه بگیرد؟ به عبارت دیگر، آیا این به این سرچش اثر بخش عاملیت باید مستقیماً از یک قصد دركاست که 

واقعه که یک عمل را ارزیابی می کنند و تصمیم می گیرنـد کـه  وقوع پردازش هاي بعد از ،معنی است که

آیا ما عاملیت را احساس کنیم یا نه نمی توانند جزء مفهوم منطقی اي از قصـد باشـند؟ مـا چنـین فکـر نمـی 

بـازیکن فوتبـال قصـد گـل زدن دارد، ي کن فوتبال را در نظر بگیریـد. کنیم. براي مشاهده ي این، یک باز

د. در یـک دیـدگاه سـنتی، بـازیکن ممکـن اسـت رومـی داخـل دروازه توپ را شوت می کند، و توپ بـه 

خودش را ابداع کننده ي این عمل در نظر بگیرد. او قصد گل زدن داشته، قصد منجر به فعالیت هـاي بـدنی 

  به ي خودشان منجر به یک گل شده است. چه چیزي دیگري الزم است؟ مرتبطه شده که به نو

ممکـن هم سایر بازیکنان  در این گل زدن ، دقت کنید کهپیدانیستچیزي چه مشاهده ي این که  ه منظورب 

اشـد و ممکـن اسـت کـه بـه علـت همـین است دخالت کرده باشند: یکی از آنها ممکن است توپ را زده ب

است که عواملی که در فعل یک نفـر دخالـت  ی. این مثال روشنه استک گل زده شدکه ی او بوده التدخ

 ،. در نتیجـهاین عمـل رزیابیبرا ي اهم چنین و  –اساسی باشند  عمل او می کنند ممکن است براي موفقیت

و در نتیجه، نقش مکمل معاضدتهاي خود شخص را فقط می توان بعد از این که  ،هاي این عوامل مساعدت

باشـد کـه چـرا الگوهـائی متعـدد  دالئلـی  واقع شد، ارزیابی کرد. این ممکن اسـت یکـی از اثر بخش قصد

پردازش هاي بعـد از وقـوع واقعـه را  (Haagard 2005, Gollwitzer 1986) روانشناسی عاملیت

 –خـود معاضدتهاي واقعی عامل شرطی الزم بـراي  ،نیز شامل می کنند. تا وقتی که قصد واقعی، و بنابر این
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ی نمی بینیم که چرا این نباید ، ما دلیلکننده ي بعد از وقوع واقعه باشد ارجاعی توسط یک پردازش ارزیابی

  نداشته باشد.  تقصد مطابق ادراكات از تجربی باخبرمنطقی، و  یمفهوم با

  

  نتیجه گیري                                            

  

قصد شروع کردیم که براي متمایز کردن رفتار  ركمشت ادراك. ما با برداشتی از خالصه کنیماجازه بدهید 

، قصدها نمایانگران هـدف آگاهانـه هسـتند مشترك ادراكاز فعل اساسی است. بر اساس چنین برداشتی از 

اعمـال مـا را کنتـرول کننـد و لـذا عاملیـت را برقـرار کننـد.  معرفتی که اجازه می دهند حاالت سطح باالي

  رك تجربی پشتیبانی نمی شود. متأسفانه، چنین برداشتی با مدا

ند کـه از باورهـا و ه قصدها از پردازشی منطقی سربرآوربر اساس اطالعاتی که بررسی شدند الزم نیست ک 

 مثـال، تحریـکبرونـی (بـراي  رویـدادهايشوند. قصدها می توانند مستقیماٌ با می به اعمال منجر  گرایشات 

. آگـاهی ممکـن ، تولید شوندما را میان بر می زنند سنجش هاي مستقیم مغز) و یا با مکانیسم هاي ناآگاه که

ممکـن اسـت همیشـه هـم عاملیت  و احساس شخصی ما از کنترول و نداست به قصدها دسترسی نداشته باش

که آیا حالت ذهنـی  نیست معلوم اقالًصحیح نباشند. بنظر می رسد که، بر اساس مدارکی که بررسی شدند، 

نـد. بنـابراین، بعضـی از دانشـمندان از قصد را ارضاء ک مشترك ادراكات برداشت اي وجود دارد که الزام

  هیچ قصد واقعی وجود ندارد و حتی اعمال ارادي ممکن است وهم مطلقی باشند.  نتیجه گرفته اند که

از  یمعتـدل یا ممکن است که تجدید نظرکه آ سؤال کردیمبه همین دلیل است که ما در بخش سوم           

چنین تجدید نظري ممکن است و  سعی کردیم که نشان دهیم کهقصد الزم باشد.  ادراك مشتركبرداشت 

بخـودي خـود منطقـی اسـت.  ،این امر فقط یک مصالحه بین بصیرت هاي ما و مدارك تجربی نبوده، بلکـه

حتاج مشترك، محتاج آگاه بودن نیستند اما م ادراكاولین نکته ي ما این بود که قصدها، برخالف برداشت 

بتوانند اعمال شـخص را کنتـرول  گرایشات هستند طوري که باورها و  معرفتی کنترول شدن توسط حاالت

را  یفرض بگیریم که عمـل خاصـ به جریان انداختنیبعنوان علل  ت که قصد رادوم، این که الزم نیسکنند. 

اي در نظـر بگیـریم کـه ده اد می کنیم که قصدها را بعنـوان علـل کمـک کننـمی کند. بلکه ما پیشنه تعیین 

مـی  شخصـی، و غیـره -انگیـزه هـاي زیـر  هستند که شامل باروها، موقعیتهـا، یبخشی از شبکه اي از عوامل
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مانند ها، و در نتیجه، بین  –دیگر، تفاوت مطلقی بین حاالت قصدها و سایر قصد  دالئل شوند. به این دلیل و

طوري که ممکن است موارد واقع بتفاوتی تدریجی است،  عمل و رفتار نیست. بلکه، تفاوت در هر دو مورد

وجود داشته باشند. باالخره، ما دلیل آوردیم کـه قصـدها مسـتقیماً  ، و در نتیجه، از اعمالبینانه اي از قصدها

الزم  ادراكبراي این  عاملیت نمی شوند. در حالی که بنظر می رسد که وجود قصدهاي قبلی ادراكشامل 

شامل پردازش ارزیابی بعد  ادراكمی رسد که فرض بگیریم که این ، و بنظر منطقی هم باشند، ممکن است

  از وقوع واقعه است. 

سـطح در نتیجه، ما پیشنهاد می کنیم که قصدها را بعنوان نمایانگران هدف تعریف کنیم که بـه حـاالت        

 ادراكهاي ما شرکت کرده و براي رول رفتاراجازه می دهند در کنت گرایشات ا و مانند باوره معرفتی باالي

به بصیرت مفهومی، و هـم چنـین بـه  تجدید نظر شدهد. ما فکر می کنیم که این تعریف نعاملیت الزامی باش

تحقیقـات بیشـتر در ایـن زمینـه  در خـدمترا رعایت کرده و بعنوان بنیـادي عدالت مدارك در دسترس ما 

  .باشد

  

  یادداشت ها                                      

  ؤلف به اندازه ي هم در این نوشته سهیم هستند.هر دو م

و هـم چنـین  عینـی از عاملیت نباید مانع این شود کـه شـما برداشـت فردياین برداشت  .1

این کـه بـر  تا ،باشد ، براي مثال مسبب واقعی(اوبژکتیو) عینیپایه معیارهاي بر که را تأئید کنید  رداشتیب

را ارضاء کند،  شخصیمی تواند معیارهاي جه، فرد خاصی در نتی. دباش(سوبژکتیو)  شخصی ادراك اساس

عاملیت لـذت  ادراكبالعکس، از یا  را ارضاء نمی کند، عینیکه، با وجود این که معیارهاي  به این معنی

 .ببرد

 با این وحود، این امر ممکن است همه ي حقیقـت نباشـد. بـه ایـن مقالـه رجـوع کنیـد: .2

Hermann, Pauen, Min, Busch and Rieger, 2008     . 

بر این که قصدها منحصراً در بازده اعمال کمک می کنند اما تعیین کننده  گوشکه با تأکید .3

توصیف می کند. در حالی کـه مـا برهـان اصـلی  "مهار"قصدها را بعنوان    آنها نیستند،منحصر به فرد ي 

محتـاج الزامـات و  مـوالً معقبول می کنیم، فکر می کنیم که با در نظر گرفتن ایـن کـه مهـار گوشکه را 

می توانند محدودیت هائی می شود که نمی توان بر آنها فائق آمد، کمی گمراه کننده است. اما قصدها 

      توصیف کنیم. "علل کمک کننده"است که آنها را بعنوان  که کافی چنین باشند، لذا فکر می کنیم
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  فصل سیزدهم  

                         

  و خود مختاري ادراك   

  

  چرا آگاهی اهمیت دارد و اهمیت ندارد

  

  تاماس دبلیو. کالرك                                          
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 دیگر را بـرايیکـمعمـوالً باشـد. مـا  الزامی اساسی بنظر می رسد که آگاهی براي مسئولیت و خود مختاري

قع که ی بی موئه هاطسر خواب، یا رفتارهائی مانند عن د، مثل راه رفتاتفاق می افتند رفتارهائی که ناآگاهانه 

 -، سرزنش نمی کنیم. از طرف دیگـر کنتـرول آگاهانـه، اتفاق می افتند مان علیرغم بهترین قصدهاي آگاه

آنهـا را بالفاصـله بـه زبـان  مید مـی تـوانالت و باورهائی که اگر الزم شـواستدال لوايیعنی عمل کردن در 

بـا قصـد کـاري را انجـام دهـم بعنـوان ده ي مسئولیت است. اگر من بیدار، آگاه، و کنن عطاءکالً ا – ریمآو

ولی چه چیز خاصی در باره ي آگـاهی وجـود دارد کـه عطـا کننـده ي  1رفتارم جوابگو خواهم بود.  مبدع

مسئولیت شود؟ همین سؤال هم در باره ي خود مختاري شخصی صادق است: چه چیـز خاصـی در بـاره ي 

  دارد که مرا مؤلف اصیل اعمالم می کند؟ آگاهی وجود 

االت را پـیش کشـیده انـد. ایـن سـؤمطالعات علوم اعصاب در باره ي آگاهی و توان هـاي آگاهانـه           

درد، کیفیـت هـاي حسـی قرمـز و انـواع  ادراکـات، براي نمونـهعارضی (  ادراکیمفهوم داشتن  آگاهی، به

در سـناریوهاي  ممکن استرادي درگیر نیستند. براي مثال، در تمامی مراحل تولید اعمال قصدي و ا دیگر)

، از شـروع اسـت گرفتـه شـده ی تصـمیم قابل گـزارش در بـاره ي ایـن کـه ادراك ساده ي انتخاب کردن،

از تأثیرات مهم رفتارم بی  من ممکن استدر شرائط پیچیده تر دنیاي واقعی،  ناآگاهانه ي رفتار عقب بیافتد.

بین پردازش هاي مغـزي الزم  مرز مشخصی کنترول رفتاري براي سببیر الفاظ کفایت بعالوه، د بمانم.خبر 

 هـائی وابسـتگی چنـین (چیزي که من پردازش آگاهانه می خوانم)، و آنها که فاقد  آگاهی ادرك و ملزوم

درگیـر ن هـا نوروفقط و فقط عصبی، از باال تا پائین و از پائین تا باال  –. از دیدگاه رفتار وجودنداردهستند، 

  نشود.  چهآگاهی درگیر شود  ادراكهستند (یا داخل و خارج، اگر ترجیح می دهید)، چه 

یعنـی الزم و  –آگاهانـه  ادراکـات وابسـته بـهمی دهند کـه عملکردهـاي عصـبی نشان  قویاًمدارك           

وظـائف  NCC= neural correlate of consciousness -عصـبی آگـاهی، یـا  ملزومـات

 ،و خـاطرات بـدردخور مانند ادغام اطالعـات چنـد کیفیتـی ،*(cybernetics) نظم بخشی کلیدي مهم
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 Kanwisher 2001; Dehaene and)د نـردا را بعهـده یـادگیري و رفتارهـاي انعطـاف پـذیر

Naccache 2001; Jack and Shallice 2001; Parvizi and Damasio 2001; 

Crick and Koch 2003) ایـن وظـائف توضیح می شود براي  شخص ارضکه ع ادراکی. اما خود

 ایـنمـی شـود؛  همـراهبا آنها  هنوز براي فیلسوفان علمی روشن نیست، که  دالئلی  بهالزم نیستند، بلکه، 

  ند. به سرانجام می رسان هستند که کار رفتاري رابخودي خود  عملکردها

  

------------------  

اي مکانیکی و الکترونیکی است کننده ي انسان و سیستم هف کنترول مترجم: سایبرنتیک مطالعه ي وظائ*

که طوري طرح ریزي می شوند که بتوانند جایگزین آنها شوند، این نوع مطالعات درگیـر پیـاده کـردن 

  مکانیک هاي آماري تا مهندسی ارتباطات می شود. 

، و ایـن اآگـاه و آگـاهنقش پردازش هاي ناآگاه در کنترول رفتاري، ممتد بودن پردازش هاي ن قبول          

 شخصـی ی قبل و بعـدبصیرت، بسته به تعهدات به انجام می رساند خودش مغز کنترول رفتاري را واقعیت که

، نگرانـی اي فلسـفی در بـاره ي در اولـین گـام کننده اي شود. ناراحت التزامات ئاً موجبابتدا ممکن است

 ،وقتی از دیدگاه شـخص ثـالتی ،ترول رفتاريعلیت ذهنی ایجاد می کند: آگاهی ممکن است از جنیه ي کن

رسـد. بنظـر ب(epiphenomenon)* رفتاري به آن نگاه شود، پدیـده اي هماینـد –و شرح هاي عصبی 

نیست. دوم، پیشنهاد  شخصی ادراکاتتوسل به  احتیاجی بهبراي شرح هاي علمی رفتارهاي ارادي و قصدي 

اسـت ممکـن  (NCC)آگاهانه  پردازش هاي، هست هر چه آگاهی ادراك سببی شده است که، نقش 

مسئول رفتار نباشند، این امر برداشت روزمره عملی از  در همه ي اوقاتفکر می کنیم،  طبیعتاًحدي که ما  به

مفهـوم  بـه اگزیستانسیالیمسئولیت و خودمختاري را مورد تهدید قرار می دهد. سوم، این موضوع تهدیدي 

بعنوان کنترول کننده ي آگـاه غیرمـادي  "مائی"در عمق وجودمان  ی کهدوگانگی عاملیت انسان است: یعن

انجـام مـی   را سـببی –ضـد  آزاد که انتخابات -براي مثال روح  -است، که از مغزمان جدوجود داریم اي 

 دهد.

--------------------  

 .قابل ندارداست ولی بر آن اثر مت يي دیگراي که ظاهرا همراه با پیامد پدیدهپدیده  *مترجم: 



 

 نشر آواي بوف                                                                      382

 

موجـب به کنترول آگاهانه، اگر بدرستی فهمیده شـود، نبایـد  لیل خواهم آورد که این تهدیدهامن د          

پـردازش از  آگـاهیادراك  رفتاري کننده ي کنترول نقش محتمل بازشناسی، با در واقعشود. ناراحتی 

ودمختاري شخصی اي بدسـت آنها، ممکن است خ هر کدام ازمحدودیت هاي  یدن، و با فهمانهآگاه هاي

کار کردن و نکردن آگاهی این امید را می آوریم، که موافق با اصول طبیعی درك شود. فهمیدن چگونگی 

  . دهدواقعی و کنترول ارائه  کفایتی از نوع دنیاي –دهد که به ما خود 

مقصود مـن از  م کهاین فصل تأکید کنهدف  دوباره در مورد، اجازه دهید ادامه دهیمقبل از این که           

اسـت، یعنـی کـه،  (phenomenal)پدیده ايآگاهی چیست. من چیزي که در ذهنم هست آگـاهی 

حس کردن، احساس  شدنهائی از قبیل دستخوش ی مانند درد، حس قرمزي، یاشده ي کیفیت ادراكحاالت 

شـبیه بـه چـی " نتمایل پیدا کـردن و حـدس زد مانند دیگرکردن، خطور افکار، و حاالت منتشر پدیده اي 

شرح هاي  بوسیله ي سازي قرینهبطور بدخیمی براي  – qualia – ادراك اساسیاجزاء کیفیتی  2. "هستند

یـا نتیجـه ویژگی کیفیتـی سـوبژکتیو نیست که  معلوم(هنوز)  که دقیقاً به این علت فیزیکالیستی مقاوم هستند

لی کـه پـردازش هـاي فیزیکـی مـرتبط بـا بعالوه، در حـا .*باشدفیزیکی هاي پردازش  یکی ازعلت واضح 

چنین نیست: قاطعانه می توان گفت کـه  ادراكبطور مشهودي در دسترس هستند، خود همه اصوالً  ادراك

  است. خصوصی و محرمانهآگاهی پدیده اي یک موضوع 

  

---------------------  

در باره شرحی نسبتاً جامع     اآفریدگار (ها)، آفرینش، و آفریده ه سیري در تفکر  *مترجم: من در کتاب

مغزي و الزام یکسـان بـودن آن در  -چشمی به ساختارهاي  ني کوالیاي رنگ قرمز و چرائی وابستگی آ

تکاملی پیدایش آن آورده ام. بطور خالصه از آنجا که اهـداف پیـدا  –همه ي انسانها، و زمینه ي تحولی 

شـکل یمیائی، الکتریکـی)، نـورونی، شـمداري، شبکه اي، ذهنی، ساختارهاي عصبی ( شدن تمامی حاالت

 قشري در انواع بینائی، شنوائی، حسی که به سـادگی (evoked potentials)پتانسیل هاي فراخوانده 

مربـوط بـه هـر  نهائی پردازش هاي نواحی قشري، هاي بالینی مورد مطالعه قرار می گیرند در آزمایشگاه

هاي باز شونده به آگاهی (به کتاب خلقت و تکامـل مغـز و مربوط به دریچه  یک از کیفیت هاي ادراکی

بی محیطـی و مرکـزي در همه ي انسانهاي با دستگاه هاي عصـو . . .  روان مراجعه کنید) هر یک از آنها

ل در ادراکـات رده ي اول یکسـان باشـند. سان هستند، لذا باید ادراك مربوطه هـم، حـداقسالم نسبتاً یک

جازه ي تنوع زیادي نمی دهد. از این گذشته اگر ادراکات رده اول ما از یک تکاملی ا –اقتصاد تحولی 

محرك خاصی مختلف باشند پس باید هر یک از ما واکنش مختلفـی بـه همـان نـوع محـرك بـدهیم و 
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رفتارهایمان بطور غیر قابل پیش بینی اي از یکدیگر متفادت بـوده و تمـامی اشـتراکات رفتاریمـان بهـم 

ادراك درد سـوزاننده و در از مـا اگر دستمان به ماهی تابه ي داغ بخـورد در یکـی  بخورد (براي مثال

دیگري ادراك خوشی دست بدهد، واکنش ها و گزارشاتمان از این اتفاق متفـاوت خواهـد بـود، ولـی 

مرکزي شده باشیم). اما  الت عمیق و متنوع دستگاه عصبی محیطی وچنین نیست، مگر دچار یکی از اختال

، تفاوتهـاي ظریـف ژنتیکیمـان، و سـاختار که با تاریخچه ي تجربیاتمان تري باالهاادراکات رده  در مورد

د، مسـئله نـرنگ هاي متفاوتی می گیر ،مغزیمان هنگام ورود محركشیمیائی هر لحظه مختصري متفاوت 

تصـاوف کامالً متفاوت خواهد بود. ادراکاتمان از یک محرك پیچیده (یک شعر، یک تابلوي نقاشی، یک 

، تفاوتهـائی خواهـد مشـترك از آنهـا اتوموبیل، دیدن یک بیمار و . . . ) با وجود حفظ ادراکات انتزاعی

داشت که ویژه ي هر یک از ما هستند. در این جا من هم باید اذعان کـنم کـه فعـالً هـیچ راه مسـتقیمی 

ستم که در آینـده چنـین ، اما مطمئن هنداریم در هیچ سطحی براي پی بردن به کیفیت ادراکی یکدیگر

خواهد شد. فعالً باید به طور غیر مستقیم قبول کنیم که کوالیا را یکسان درك مـی کنـیم و کاري ممکن 

  .گرنه هیچ سطح مشترکی با هم پیدا نمی کردیم

  

       

  پدیده ي همایندگرائیتهدید  خنثی کردنبخش اول:                 

  

چگونـه بیـان کـرد: ذیـل  طریـق بـه را می تـوان پدیده ايبگوئیم علیت  مسئله ي علیت ذهنی، یا دقیق تر

باشد که بطور تجربـی در ارتبـاط بـا متمایز از پردازش هاي عصبی اي  به صورتی که احتماالًآگاه،  ادراك

هـاي  به کنترل رفتاري کمک می کنند؟ یکـی از راه حـل –یعنی پردازش هاي آگاه  –یافت شده اند  هاآن

آگـاهی و  ادراكمـثالً فیزیکـی یـا عملکـردي را بـین  ،هـویتیک تـ یسـطح کهاین مسئله این خواهد بود 

 شـناخته معرفتـی ايعملکردهنقش مرکزي کنترول کننده ي  در . از آن جا کهنشان دهیمپردازش آگاهی، 

 بـر ، چنین هـویتی، بطـور اتوماتیـکوجود نداردهیچ شکی آگاه بر رفتارها  ادراك مرتبط با عصبی شده ي

ئله ي علیت پدیده اي مس لذا کنند،می اعطاء اعمال  را اعطاء می کند که همان سببی روهاي نیآگاهی همان 

 Block, Flanagan, and Guzeldere). امـا، علیـرغم انبـوهی از پیشـنهادات درا حـل مـی کنـ

1997; Chalmers 2012; Tononi 2012; Koch 2012; Dennett 1991; 
Metzinger 2003)  آرائی هـم  رویداد، هیچ براي چنین هویتی وجود نداردعارفی هیچ نظریه متنه تنها

   .هم در دسترس نیستمحتمل است چنین هویتی  وجوددر باره ي این که 
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براي شرح این موضـوع  همان طور که نظریه ي هوینی قبول شده اي وجود ندارد، هیچ نظریه اي هم          

آن چه که ایـن  ، چگونه فراتر ازنیست ردهاي عصبیعیناً مشابه قرینه هاي عملک آگاهیارائه نشده که اگر 

بنظر نمی رسـد کـه هـیچ اضافه می کند. کمک هاي خودش را به کنترول رفتاري قرینه ها انجام می دهند، 

در راه باشـد، کـه در آن هـم  معتبر دوگانـه گرائـی (interactional) *ل گرایانه ينظریه ي فعل و انفعا

شـرکت غیـر فعاالنـه اي داشـته باشـد.  آگـاهی ادراكتی، بنظـر برسـد کـه ادعاي هویمورد، بدون تکیه بر 

 ، دنـدان روي جگـرکـه مـی دهنـد ، و یا حداقل رضایتخوشحال می شوند که طرفداران پدیده ي همایند

وبـه خـود نپدیده اي بطریقی توسط جریانات عصبی تولید می شوند، اما به  ادراکات:  گذاشته و بگویند که

در  .(Robinson 2010, 2012) انات ندارند، لذا از نظر رفتاري بی کفایت هسـتندبر این جری اثري

  معلول می شود، اما به نوبه ي خودش علت نمی شود. این مورد بد به حال آگاهی:

----------------------  

غیـر مترجم: منظور نظریاتی است که بتواند امکان فعل و انفعال نهادي مادي (مغز و بـدن) را بـا نهـادي 

فعل و انفعال بین ماده و غیر ماده که اصل دوگـانگی عدم امکان مادي (روح) اثبات نظري یا عملی کند. 

وجـود عنصـر  رد می کند، ازام یا امکان –تصوري معقول با تخیلی یا بصور حتی  - ،را در جهان عنصري

ارج از وجود انسان بـر آن را، یکی خغیر مادي را در وجود انسان و یا مؤثر بودن هر عنصر یا نهاد غیر فیز

  .منتفی می کند

؟ پدیده اي تن بـدهیمبه همایندگرائی ت فعل و انفعال گرائی، آیا ما باید ظریایا ن پایا هستی ايدر غیاب       

(یهمراه بقیه ي ماها) هـیچ داسـتانی ندارنـد  پدیده ي همایند می کنم. اول، این که طرفدارانمن چنین فکر ن

چیزي که در نها . تمی شود بوده یا توسط آنها تولید یپردازش هاي آگاه معلول اهیآگ ادراكکه چگونه 

، هر ینه هاي عصبی آگاهیرق یعنی –بین پردازش هاي آگاه  یافت شده وابستگی ارتباطات داریم  دست

ر دوقتی بعضی از پردازش ها فعال هستند، یعنی : است آگاهی ادراكو  –د که هستند شو معلومچه باالخره 

که حاالت  منتج نمی شوندی الزاماً به این اتچنین ارتباط می شویم.ما بطور پدیده اي آگاه  آن وقت است که

بـر بعـداً، که  ،بوده یا توسط آنها تولید می شوند پردازش هاي عصبی معلول بعنوان عاملی متعاقب پدیده اي

ت نِهمان طور که دِري بازي نمی کنند. در کنترول رفتا سببی هیچ نقش  ي،گرائی پدیده ااساس نظر همایند

ي عصـبی فعالیـت هـاوجود نـدارد کـه  (double transduction) "مضاعفی حلول"می گوید، هیچ 

کـه  وجود داشـته باشـدمگر این که شرحی  .(Dennett 1998b) توسط آن چیز بیشتري را تولید کنند

ین که ایـن معلـول ا نگرانی در باره ي وقتآگاهی بعنون یک معلول تولید می شود، در آن  ادراكچگونه 

در هر مفهوم اسـتانداردي، آگـاهی تواند علت متعاقب رفتار باشد بنظر بی جا و زودرس است. خود ب به نوبه
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نوع چیزهائی نباشد که بتوان منطقاً انتظار داشت که عالوه ن اصالً معلول نباشد، و در نتیجه از آ ممکن است

  کند. می بازي ملی نقشی عابر قرینه هاي عصبیش 

آگـاهی را در شـرح هـاي  ادراكبه احتمال زیاد نمی تـوان  پیشنهاد کنم که گرچه می خواهم متعاقباً،        

نـد اسـت. بـراي پدیـده ي همایک یـ ادراك این امر نتیجه بگیریم کـهاز ما نباید اشخص ثالثی تصور کرد، 

ایـن محتـاج گرانه ي یک پدیده معمـوالً طبیعی  شرحپیشنهاد می کنم که  تیبانی از اولین بخش این ادعا،پش

قابل مشاهده باشند. بخصوص، وقتی کـه رفتـار  اصوالًاست که تمامی اجزائی که نقشی در شرح آن دارند، 

کـه بطـور مشـهودي در  اسـتیناف کنـیممی توانیم به پردازش هاي مغز شما طوري  داده می شود،شرح  شما

طوري تأویل  که محتمالً وانیم به حاالت قصدي شما متوسل شویم،می تباشند، و شما کنترول حرکات بدن 

امـا مـا نمـی خـواهیم، و نمـی   3تحقق می پذیرنـد.  که با این پردازشها (که بالقوه قابل رؤیت هستند) شوند

شـما بعنـوان  ادراکـاتیم. هر درك دیگر شما، پی ببر به یا ،قرمزي شما ادراكتوانیم درد شما را ببینیم، به 

چیزهائی نیستند که به هیچ وجه این ها . دارند به شما تعلق در جریان (سایبرنتیک) یستم نظم بخشِیک س

محرمانه و خصوصی است، هرگز هستی اي  آگاهی بطور قطعی، 4. حتی توسط خود شما باشند، قابل رؤیتِ

 ،یادتان هم باشد. ند، قابل دسترسی نیستآشکارندتوسط شاهدان خارجی به طریقی که قرینه هاي عصبی اش 

آگاهی و پردازش هاي آگاهانه  ادراكرا بین  ما نمی توانیم بدون مشکل هستی ايهمان طور که گفته شد، 

را  ادراكخـود  ،ادراكفرض بگیریم، بطوري که بتوانیم ادعا کنیم که بـا مشـاهده ي قرینـه هـاي عصـبی 

ر شرح حاي شـخص ثـالثی رفتـاري نمـی آگاهی قابل مشاهده نیست، د ادراكبنابراین، اگر کنیم.  مشاهده

در  ادراکـات. استیناف کنـیمها و ارواح متوسل می شویم،  رھوجتوانیم به آن بیش از آن چه که به اشباح، 

شخص ثالثی بخـوانیم، یعنـی فضـائی کـه بـا مشـهوداتی از قبیـل  فضاي توجیهیآن چه که ما می توانیم 

    د. نر نمی شوظاه ،مغزها، بدن ها، و خود رفتارها اشغال شده

ـــــد، را از نظر رفتاري می توان پدیده ي همایند ادراكاگر فکر کنیم که  پس اگر چنین است،            خوان

 سـببیمحتاج احتمال منطقی اثرگزاري حداقل  که چیزي پدیده ي همایند باشد ایناشتباه خواهد بود. براي 

جیهی شخص ثالثی ظاهر نمی شود در بروي این حقیقت که آگاهی در فضاي تودر نظر گرفتن است، اما با 

در شرح هـاي توصـیفی بنیـاد  سببینیست که نقشی  وضعیاین احتمال بسته می شود؛ آگاهی به سادگی در 

همـراه  ،(Huxley 1874)قطـار هاکسـلی موتور بخـاري بالعکس، سوت   بازي کند.  شده بر مشهودات

 مشخصه ي آن سوت نسبت به کار موتور به منصفانه ، لذا، می تواندنمی شودر این فضا ظاهر  خود موتور

همایند داد. همین امر به آپاندیس شما هم اطالق می شود: آپانـدیس در فضـاي فیزیکـی شـکم  پدیده هاي
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بازمانده اي است و عملی انجام نمی دهد، بنابراین نسبت به اقتصاد بدن شما پدیده  شما نشسته است اما زائده

 وانیم ببینیم که در مغز نشسـته اسـتصدق نمی کند: ما نمی ت ادراكن چیزي براي اي همایند است. اما چنی

  (یا در جاي دیگري)، لذا نمی تواند نسبت به مغز، بدن، یا رفتار پدیده ي همایندي باشد.

نکته ي سوم من برعلیه گرایش به پدیده ي همایند بودن این است که دقت کنیـد حتـی اگـر، همـا             

نتواند در شرح هاي شخص ثـالثی رفتارهـا توجیـه شـود، مغـز و بـدن  یشنهاد می کنم، آگاهینطور که من پ

خارجی، پردازش هاي عصبی تنها چیزي هستند  منظر مشاهده گرخودشان کار را به سرانجام می رسانند. از 

لکردي، ، عمبگیریم، فیزیکی در دستدر هر سطحی که آن را  یسایبرنتیکمطالعات که در جریانند و براي 

 (Tyrell)زیسـتی تـایلر  –شـرکت مهنسـی  Blade Runnerدر فیلمی بـه نـام یا قصدي کافی هستند. 

ج می سازد که کارهاي خطرناکی انجام می دهند که براي انجامشان محتـاشده اي از انسانها  کپیي الگوها

شرکت تایلر . چرا، می باشند شانند که شبیه به همین مهارتها در همتاهاي انسانیو رفتاري ا معرفتی مهارتهاي

آگاهی هم  باید دلواپسانسانی  معرفتحافظه، و  ،ادراكخلق ساختارهاي عصبی مصنوعی الزم براي براي 

ظـاهر نمـی حـاالت پدیـده اي  این انسان نماهـابراي ساختن  طرح هاي این شرکت مشخصه هاي؟ در اشدب

همـین امـر بـراي طـرح  5این حاالت بشوند. بطریقی منتج به وجود مشخصه هاي طرح هاحتی گرچه شوند، 

 ادراکـاتصدق می کند: ما محتاج این نیستیم که فـرض بگیـریم کـه هم از طریق تحول و تکامل ریزي ما 

آگاهمان فی نفسه فقط براي کنترول رفتاري، و عملکردهاي وابسته ي عصبی اي که با آنها مـرتبط هسـتند، 

 انتخاب شده اند. 

، کفایـت مـی کننـد، با پردازش هاي ناآگاه همراهپردازشهاي آگاهی، نترول رفتاري براي کاز آنجا که    

رفتـار که نقشـی در شـرح هـاي علمـی  یستندن وضعینباید نگران این باشیم که پدیده هاي مرتبط با آنها در 

الخره بـه ما بـا، درست. باشند هانتخاب نشد کاراین  برايمستقیماً طی تحول و تکامل بازي کنند، یا این که 

؛ به هدف خلـق رفتـار نه اینجاست و نه آنجا ادراكسایبرنتیک، ، اما از جنبه نظر عملی، و رسیدیمآگاهی 

دوقلوي شما، اگـر چنـین مخلـوقی مـی توانسـت  (zombie) مرده ي متحرك ذکاوتمدانه اهمیتی ندارد.

  بود که شما هستید. خواهد ادردقیقاً به همان اندازه ق ،وجود داشته باشد (سؤالی وراي دیدگاه این فصل)

آگـاهی اما در اینجا یک هشداري وجود دارد. حتی اگر از دیدگاه توصیفی یا الگوئی شخص ثالثی           

واقعیـت  یک بعنوان میزبانارزش بسیاري دارد.  آگاهی مقراهمیتی نداشته باشد، براي خود شما بعنوان شما 

دسـتخوش آنهـا ی دارید که مـی خواهیـد ادراکات انواع پدیده اي ناگزیر، شما ارجحیت هاي شدیدي براي

کیفر شدن کسی که قادر به ، داشتن موضوعات اخالقیبه ل باره ي تمایادعاي شما در  زمینه ساز. این شوید
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چنین مواضع اخالقی را هم به دیگران نسبت دهد (مسئله ي اذهان دیگر بکنـار)  است، و کسی که می تواند

 6.بدست آورنـدآگاهی  ذکاوت هاي مصنوعی لهاي بعدينس مهم است که آیا باید ه همین دلیلمی باشد؛ ب

مثل این است  این طور بنظر می رسد که کامالً، شخص اولیبعالوه، از دیدگاه سوبژکتیو فضاي توضیحی 

: این یک حقیقت پدیده اي مفروضی اسـت کـه مـا اخـم مـی می کنندبازي  سببیکه حاالت آگاه نقشی 

خیلی خوش مزه است؛ بدون توجـه بـه  چون کهدچار درد هستیم و شکالت می خوریم  که چونکنیم 

و  .ادامـه خواهـد یافـت ادراکـیکه دانشمندان و فیلسوفان می گویند این امر بعنوان یک واقعیت  چیزيهر 

ق اتفـا هم زمـان کنترول رفتاري انه يبا پردازش هاي آگاهآگاه با این درجه از اطمینان  ادراکات چون که

واقعی کنتـرول  براي داستان توضیحی بسیار خوبی جانشین بعنوان علل رفتارها ادراکاته ب ارجاع، می افتند 

خیال پردازي این ها است. در واقع، براي بسیاري از اهداف درون شخصی یا بین شخصی  عصبیعملکردي 

 ،دالئـل سوبژکتیو. به ایـننویسی  مختصرگفت شاید بتوان –هستند  الزمیهاي توضیحی بسیار مفید و حتی 

هـاي توضـیحی اوبژکتیـو بـازي زمینـه  در سـببینقشی آگاهانه  ادراكما فقط به این علت که ممکن است 

بـه  فـردي و چـه از نظـر بـین فـردي . آگاهی چه از نظـرشک گرا نخواهیم شد آندر باره ي اهمیت نکند، 

  اهمیت خودش ادامه می دهد. 

  

   کنترول آگاهانه گسترش: 2بخش  

 توسـطکـه به کنار، نگرانی عملی در باره ي پردازش هاي آگاه،  ادراكدر باره ي  پدیده اي همایندگرائی

در کنتـرول است که این پردازش ها ممکن است این  بوجود آمده روانشناسی رفتاري و اجتماعی تحقیقات

آن بـه مـا ، پس احتمـاالً شنداگر نبامرکزي نباشند. هسته ي به آن اندازه که معموالً فرض می شوند رفتاري 

ی در اتدو پارادایم تحقیقـمن در این بخش  خودمختاریم.نه مسئولیت داریم و  نه که فرض می گیریم اندازه

 به کنترول آگاهانه را مورد بررسی قرار مـی دهـم. اولـی، کـه مـن آن را پـارادایمموجود باره ي تهدیدات 

را دارد که نشان دهد که پردازش هـاي ناآگـاه عا ادخواهم خواند، این (precursor) پیش در آمدي

را تعیـین مـی کننـد، لـذا خـود  انتخاباین  – دنمی رس ادراك که به انتخابییعنی پیش در آمدان  –مغزي 

رفتـار  سـببییا فقط یک ضمیمه ي غیر م (Nehmias 2011a)شده  آگاهی ممکن است کنار گذاشته

می خوانم، پیشـنهاد مـی کنـد کـه مـا از  (influence) یم تأثیرپارادایم دیگري که من آن را پارادا .باشد

و تبعیضات درونی اي که بر رفتارهاي ما تأثیرگزارند آگاهی نداریم، بعضی از آنها ممکن  ,وضعیتی عوامل
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است ما را تحریک کنند که برخالف ارزشهائی که تأئیدشان می کنیم، رفتار کنیم. من فکر می کنم که این 

 ی است که باید نگران کننده در نظر گرفته شود. پارادایم دوم

 موضـوع بحـث در ایـن جـا تکرار می کنم کـهآن چه که در بخش اول گفته شد، من  لواياول، در           

فقـط وقتـی کـه مـن بیـدار هسـتم و کـه  علیرغم این. آگاهی ادراكنقش پردازش هاي آگاهی است، و نه 

نیست که مـرا آگاهی  ادراكتطبیق می دهند، اما بخودي خود رفتارم  مرا با مؤلف مسئولمی کنم،  ادراك

هـدایت کننـده ي خـاص  عملیات سوبژکتیو  نمایشگر ادراكمسئول می سازد. همان طور که مشاهده شد، 

بر خالف آنهائی که بـا پـردازش  ،هستند که لیاتعم، و این بوده ادغام اطالعاتیو عملیات خاص  ، رفتاري

این توانهـاي  .ادراكند، براي مسئولیت و خودمختاري اهمیت بیشتري دارند و نه هاي ناآگاه مرتبط می شو

 کـه هستند دستگاه عصبی ما براي انعطاف پذیري رفتاري، مآل اندیشی، و اصالح پذیري برقرار شده توسط

توجیـه مـی کنـد  شـدنبـه سـمت خـوب اعمال  مسئولیت پذیري را بعنوان ابزاري براي هدایت رویه هاي  

(Morse 2004) (مانند کودکان خردسال، یا دیوانه ها) مسئول  ندارندرا که چنین توانهائی را  کسانی. ما

زه ي کـافی اکـه بـه انـدرا بـاتی مجبـوریم کـه رُ ما از نظر الزام عملـینمی گیریم، گرچه آگاهی دارند. اما 

دهـیم) تـا ایـن اختصاص  ایت کننده ي عصبیپیچیدگی دارد مسئول بدانیم (به او پاداشها و تحریم هاي هد

حـاالت پدیـده اي هسـت یـا نیسـت  این رُبات دارايکه رفتار مقبولی داشته باشد، چه ما در نظر بگیریم که 

(Clark 2006) .  

در و  جدیـددر وضـعیتهاي  مـی تـوانیمهنگامی که تحت کنترول پردازش هاي آگاه رفتار می کنـیم،         

رفتـار با شبیه سازي مسیرهاي محتمل زیادي،  ،در پیشارهاي رفتي خاطرات و عواقب پیش بینی شده  لواي

 وضـعیما در  بعالوه،. (Baumeister, Masicampo, and Vohs 2011)مناسبی انجام دهیم 

در کـرده، بطـوري کـه،  انبراي هم سنخی هایمان بی و توجیهات رفتارهایمان را دالئل می توانیمهستیم که 

باشند، اعتماد، احترام، و همکاري آنها را جلـب کنـیم.  قبولمان مالئل د اگرموارد عواقب اخالقی و عملی 

ي مـا را تعریـف مـی کنـد،  تأئید شدهگري آگاهی است که نفـس  میانجیآوري با  –این پردازش دلیل 

بـا خودمـان، مقبولمـان مـی  نفسی که ما در منظر عمومی از آن دفاع کرده یا در ژرف اندیشی هاي محرمانه

این، پردازش هاي آگاهانه، براي آن چه که ما بعنوان توانمندترین و توجیه پذیرترین نفس هایمان افتد. بنابر 

می شناسیم، اساسی هستند؛ این پردازش ها هستند که فرمول بندي تعهدات و ارزشهاي قابل بیانمان را اجازه 

د. بطـور خالصـه، کنن ر میممکنی مقدّ فتارهائی را از جانب چنین تعهداتداده و در شرائط بسیار وسیعی ر

 و خودمختاري شخصی ما اساسی هستند.  ها براي رشد و به انجام رساندن کمالاین پردازش 
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را  پـیش در آمـد اجازه دهید پـارادایماز اهمیت پردازش هاي آگاهانه،  چنین طرحیبا در نظر گرفتن         

افتـه ی )،1982ت پیشگام بنجامین لیبـت (یقاغیر از تحقبعنوان تهدیدي براي کنترول آگاهانه در نظر بگیریم. 

. (Soon et al. 2008)اي که بطور وسیعی به آن ارجاع می شود مربوط به سون و همکـارانش اسـت 

توسـط فـرد ساده اي  و گزینشدرافراد مورد مطالعه  کارکرديند با استفاده از ام آر آي این محققان توانست

 بـودن اتفـاقیر از اطالعاتی بیشت ،تخاب کن)فشار بر دکمه اي انرا براي  راست یا چپت (دستمورد مطالعه 

قابـل پـیش بینـی  ش،از تصـمیم و رفتـار شخصـیآگاهانـه ي  ادراك، بدست آورند که تا ده ثانیه قبل از را

بودند. تصور این که این درجه از پیش بینی به صد در صد برسد، و این کـه اطالعـات پـیش بینـی شـده در 

بطور قابل محققان ممکن است  ،ترس قرار گیرند (که در تحقیق گزارش شده چنین نبود)زمان واقعی در دس

  ، به این رفتارها پی ببرند. ه خواهدین موقعیت هائی چاعتمادي قبل از این که افراد بدانند که رفتارشان در چن

فکر کنـیم کـه آگـاهی  شود؟ من چنین فکر نمی کنم. مگر این کهاین یافته موجب نگرانی ما آیا باید           

 غیرمادي (موضوع بخش سـوم) سببی  -ضد  چیزي مجزا از کارهاي مغز است، براي مثال کنترول کننده ي

بـه پـردازش هـاي به وضعی که هست که تصمیم گرفته شد،  ادراکیشود که  ن، نباید باعث تعجب مااست

امـا  ،کمک می کننـد گزینشکه به ي دیگري پیش در آمد شود بسته است، باید با سایر پردازشهاعصبی وا

. ما از قبل می دانستیم که همه ي فعالیت هـاي مغـزي نمی شوند ادراكمنجر به این  خود این پردازش ها

  را پشتیبانی می کنند، شامل پردازش کردن آگاهانه نیست.  که رفتار، چه ساده و چه پیچیده

یعنـی  - ند ساده، دوتائی، وفی البداهـه هسـتندشوه در این آزمایشات پیش بینی می دوم، انتخاباتی ک          

از  تهـی شـرائط آزمـایشمی دهنـد کـه  تن دربه پیش بینی هاي عصبی به این علت   دقیقاکه این انتخابات 

اي احتمالی احتماالً متفاوتی براي در نظر گرفتن دلیل براي عمل و عواقب رفتاره آزمایشاحتیاج فرد مورد 

 دالئلـی  مردازش هاي آگاهانه است. من احتیاج ندارم کـه، و احتمـاالً نمـی تـوانپ ، که مهمترین دلیلهستند

کننـده هـاي عصـبی آن هـم  معینو البته که من محرم  ،راست ارائه دهم یا براي انتخاب فی البداهه ي چپ

 ننـدهدانشمند تحقیق کاگر من از دستورات فی البداهه هستند.  اتبه همین دلیل است که این انتخاب –نیستم 

ــی، دقیقا اطاعت کنم، من از قبل نمی دانم که چه انتخابی و ــا اگــر  انتخــاب چــه وقت ــن خــواهم کــرد، ام ای

که من چه وقت و چه تصمیمی خواهم  ممکنست بداند تحقیق کنندهبه اندازه ي کافی تکرار شود، آزمایش 

ش ها یا بوسیله ي اسکن هاي مغـزي راه درازي دارد تا بتواند نشان دهد که اکثر گزین یافته البته این گرفت.

  هاي ناآگاهانه اند.  ل پردازشقابل پیش بینی هستند یا به تنهائی محصو
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پـردازش هـاي آگاهانـه درگیـر هسـتند: افـراد مـورد  در تمامی طـول آزمـایش سوم، دقت کنید که          

و از رفتارهـاي  ،آزمایش بطور آگاهانه می داننـد کـه از آنهـا چـه چیـزي خواسـته شـده اسـت، از دسـتگاه

بدون درگیر بودن دائمی آنها، آزمایش قابـل انجـام نخواهـد بـود. تنهـا چیـزي کـه  یعنی خودشان با خبرند:

، و سایر کسانی که در مورد پارادایم پیش در آمدي کمک کرده انـد، ایـن توسط لیبت، سون و همکارانش

بخشی  –ست و رفتار همراهش ا شدهادراك تصمیم که مرتبط با  –آگاهانه  خاصاست که یک پردازش 

که ما از امر از توالی عملیات عصبی است، که بعضی از آنها پیش بینی کننده ي انتخاب آگاهانه هستند. این 

پردازش  سببینقش  بخودي خود پیش در آمدهاي عصبی یک گزینش در مراحل اولیه اش آگاهی نداریم

بـراي رفتـار انعطـاف پـذیر، هائی که براي یـادگیري و  هاي آگاهانه را مورد تردید قرار نمی دهد، پردازش

روانشناسی همکاري می  آزمایشات رفتار آنهائی که در مثالًمورد لزومند،  مناسب موقعیت، و استدالل پذیر

بـراي کنتـرول رفتـار  ملزومـاتد که پردازش هـاي عصـبی آگـاه تنهـا نفقط نشان می دهاین یافته ها کنند. 

  این را می دانستیم. ما بازهم،نیستند. اما 

کفایـت  شـکی در آمد ، پارادایم پیش دردر این آزمایشات با در نظر گرفتن سادگی رفتار درگیر شده        

انجام  در دنیاي واقعی گزینش هاي مهم اخالقی و عملی ، توانهائی که وقتیایجاد نمی کند توانهاي آگاهانه

دیـدي کوچـک بـراي ته در مقایسـه بـا پـارادایم تـأثیريا این یافته هـ. لذا، استقرار پیدا می کنندمی دهیم، 

فـردي و  کمالبتوانند  تأثیرگزارندکه عوامل ناآگاه که بر رفتارها  یعنی این احتمال :ندستکنترول آگاهانه ه

، و Bargh (1997)،، Wilson (2002)خودمختـاري را فروپاشـی کننـد. محققـانی از قبیـل بـرگ 

Wegner (2002)  و اهمیت اثـرات ناآگـاه در کنتـرول رفتـاري را بـا  ت حاضر بودنو همه وقهمه جا

بی خاصیت بوده و بعضی دیگـر عـواقبی در بـر دارنـد.  از این اثرات مدرك به اثبات رسانده اند، که بعضی

 Hardin and)(زیـر چـاپ تلـویحی  تبعـیضقیق در بـاره ي عبارتند از : تح بعضی از مثالهاي نوع اخیر

Banaji هـم سـن، هـم با مـا ند که تعداد زیادي از ماها بطور ناآگاهانه برعلیه آنهائی که ی ککه پیشنهاد م

تارهـاي از احتمـال ایـن کـه رف یـا جهت گیري جنسی نیستند تبعیض قائل می شـویم؛هم جنس، هم نژاد، یا 

ر باشند که متوجه نمی شویم که ما را تحـت تـأثی وضعینشان دهیم می تواند ناشی از عوامل  خودگذشتگی

 یـا ؛(Darley and Batson 1973; Macrae and Johnson 1998)قـرار مـی دهنـد 

ارجحیت هاي رأي دادن هایمان ممکن است تا حدي ناشی از ارزیابی ناآگاهانه از قابلیت اعتماد بودن و یـا 

 Todorov et al. 2005; Lawson et) کفایت نامزد انتخابات بر اساس ظـاهر فیزیکـی او باشـند

al. 2010) می شود  معلومالزم می آید سیاست هاي یک نامزد انتخاباتی را ارزیابی کنیم، وقتی که  یا ؛ و

تمایل گاهگاهی براي چشم پوشی روشمند یا کم ارزش  یعنی که ما اغلب مفعول تبعیض تأئیدي می شویم،
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ــل و مــدارکی  ــیم کــردن بحــث هــاي طــرف مقاب ــی کن ــدا م ــدپی ــل را رد  کــه تأئی ــد طــرف مقاب ــی کنن م

(Nickerson 1998).  

با عواقب عملی و اخالقی می تواند با تأثیراتی  يکه چگونه رفتار داین ها فقط موارد معدودي هستن             

آنها این است که ما ممکن است بطرقی تبعیض آلود، بـی توجـه،  نهائیاثر  7خارج از آگاهی شکل بگیرند. 

اي تأئید شده ي آگاهانـه مـان باشـند. بنـابراین اثـرات که دور از ارزش ه رفتار کنیم بی اصول، و بی اطالع

ایده آلی ما، و نفسی اسـت کـه از نظـر عمـومی موجـه و بـه طـور  کمالناآگاهانه تهدیدي قابل مالحظه به 

  حداکثري خود مختار است.

قعیـت ه شده یا متأثر از موبه تحریک واداشت مکه از ناآگاه را رفتاريکه من تا حدي ، ممکن است البته        

هنوز هم این منم که عمل می کنم؛ من فقط نفس تأئید شده ي خودم نیستم. در فهمی اما تأئید نکنم،  هاست

ویژگـی هـاي تجسـم یافتـه ي فیزیکـی نسـبتاً ثابـت، آسـیب  شامل مجموعه اي ازطبیعت گرایانه، اشخاص 

هانـه میـانجی گـري نمـی از آنها همیشه توسط پردازش هـاي آگا هستند، که برخیهائی مزاج پذیري ها و 

شوند. لذا من نمی توانم بطور سهل و ساده اي بخشهاي ناآگاهی از خودم و بیانات رفتاري آنها را که کمتر 

که من  این صورت. در غیر (Dennett 2003, 122) "موجودیت خارجی بدهم"قابل ستایش هستند 

مالکیت و مسـئولیت اعمـالی (با بی میلی)  استاندارد عمل کنم، باید معذور بودنِتحت اجبار یا تحت شرائط 

  باشند. و تبعیضات ناآگاهانه وضعیکه ممکن است انعکاسی از عوامل را بعهده بگیرم 

یعنی وقتی که این اثرات موضـوع مالحظـات  – ماز این اثرات مطلع شد منبا این وجود، وقتی که             

تا اثرات آنها را بر رفتارهایم کـم کـنم. اگـر بـه مـن  من می توانم گام هائی بردارم –قرار گرفتند من عینی 

نامزد انتخابی است، من مـی نشان داده شود که ارجحیت هاي رأي دادن هاي من بیشتر ناشی از قیافه سنجی 

توانم قضاوتهاي سطحی اولیه خود را دوباره اندیشی کرده و بدنبال شاخص هاي عینی تر کفایت یک نامزد 

در کتـاب که تبلیغاتچی ها، و پیکارهاي سیاسی تمامی حقه هاي موجـود  امر این طالع ازاانتخاباتی بروم. با 

را براي تغییر ارجحیت هاي من بکار می گیرند، باعث می شود که من رفتار خودم را با نگاهی شک گرایانه 

چگونه قرار می گیرم، و من ذهنی  مخدوش کردنزیر نظر بگیرم: یعنی فکر کنم که من تا چه حدي هدف 

این که موقعیت ها اثر اساسـی بـر رفتارهـاي بـا عواقـب اخالقـی  اطالع از می توانم به مقابله با آن بر خیزم؟

اجتناب کـرده یـا آنهـا را  مرا بخطر می اندازند، یا کمالئی که موقعیت هااز  من می توانم سعی کنم ارند،د

 تاکنم سعیم را جزم تر کنم  کوششآید چنین کاري ممکن نیست، هر موقعیت که پیش  رتعدیل کنم، و اگ

  . (Baumeister and Tierney 2011)کار درستی انجام دهم 
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واقعی است، پردازش هـاي  و خودمختاري خیلی کمالبطور خالصه، گرچه تهدید عوامل ناآگاه به           

ایـن کـه تحقیقـات  وقتی درگیر شوند، این توان را دارند که با اثرات آنها مقابلـه کننـد. بـا وجـود آگاهانه،

، همان اطالعـات روانشناسان اجتماعی بطور روزافزونی نقش ناآگاهی را در کنترول رفتاري نشان می دهند

هر .کنندگسترده تر  را نفس هاي تأئید شده مان که دیدگاه کنترول َآگاه از جانب این نتیجه را هم می دهند

بهتر بفهمیم، و مکانیسم هـاي تـأثیري را بشناسـیم،  و متأثر می شویم ناآگاهی تحریک ما باشدتی را که چه 

عهـد خودمختـارتر شـده، و بـراي جلـوگیري از  ی، عـاملینکمال بیشتري پیـدا کـردهبهتر مجهز می شویم تا 

  بهتر مجهز می شویم.  عمیقمانبه ارزش هاي  ها شکنی

 موقعیتکنترول  برايمی توانند  البته، همزمان، آنهائی که برنامه ي کار تجارتی یا ایدئولوژیکی دارند          

. لذا ما در یـک مسـابقه ي تسـلیحاتی کنتـرول و متأثر کننداستفاده کنند تا ما را بهتر  متخصصانو ناآگاه از 

یمـه خودآگـاه تـأثیرات ن از بالقوه غافـل اثراتبعنوان  - ضد کنترول گیر افتاده ایم، که در آن شایسته ي ما

(subliminal) - و کاربردهـاي عملـی آنهـا، ن پیشرفت هاي اقتصـاد رفتـاري و عصـبیخود را با آخری ،

خودمـان بعنـوان عـامالن  . در شکل دادن بهآشنا سازیم براي مثال در بازاریابی، ومجاب سازي هاي سیاسی

، بسـیج مـان ، و در دفاع از تهدیدها بـه خودمختـاري سـخت بدسـت آمـدهمعرفتی فضیلت اخالقی و داراي

   .خواهند بودمهم علم  لواي در مانتوانهاي آگاه

. ددار هم براي اطالق مسـئولیت پیامدهائیفهمیدن محدودیتها و آسیب پذیري هاي کنترول آگاهانه           

و آنهـائی کـه شده است بین عاملی که فعل را انجام داده  دستکاريمسئولیت براي رفتاري که بطور تعمقانه 

نظر را متأثر کنند، به شراکت گذاشته می شود. بنـابراین گرچـه  آگاهانه برنامه ریزي کرده اند تا رفتار مورد

ما وقتی که تحت این تآثیرات عمل می کنیم از مسئولیت مبري نیستیم (مـا هنـوز هـم منطقـاً بـه پـاداش هـا، 

، براي مثال صنایع غـذائی، الکلـی، دهیم)، منصفانه است که دیگران تحریم ها و اطالعات واکنش نشان می

هم مسئول بدانیم که سعی می کنند تا محصوالتشان را که اغلب بهتر است از آنها اجتناب را  اکوتوتون و تنب

خرابکـاري  هدفهاي اشخاصکنیم، به مصرف برسانیم. فهمیدن این موضوع که توانهاي کنترول آگاهانه ي 

 کردن شه وارداین خدبه هدف محدود کردن  تدابیر تنظیم کننده هستند به توجیهتعمدي و دوز و کلک ها 

کـه اي را برجسـته مـی کنـد  احتیاج براي کوشش دسته جمعی آموزشـی یدنها کمک می کند، و این فهم

  .می شود مانکنترولی  –باعث افزایش آگاهی از آسیب پذیري ها و توان ضد 
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  طبیعی شده : از کنترول روح تا خودمختاري3بخش     

       

 رفتاري در باره ي –ي از فیلسوفان و روانشناسان با دیدگاه عصبی تعداد زیادممکن است که  به همان اندازه

حـالی  این که چرا پردازش هاي آگاهانه اهمیت دارند، آسوده خاطر باشند، اکثر عوام ممکـن اسـت چنـین

 Bloom) "بطـور طبیعـی دوگانـه گـرا بـدنیا آمـده انـد"کسـانی کـه  عوام احتماالً بعنـواننباشند. نداشته 

ممکن است فـرض بگیرنـد  ،أثیر باورهاي دراز مدت دینی در باره ي وجود روح الیزالو تحت ت ،(2004

ضـروري  . ایـن نفـسنوعی کنترول کننده ي غیرمادي، یعنی ناظر ذهنی قاطعی هستی داریم صورتکه ما ب

 این نفسهنگام انتخاب کردنهایش توسط قوانین جبري محدود نمی شود، در عوض، آگاهی به فیزیکی غیر

سـت. ما اعمال امیرارائه می دهد، و این نفس، نه مغز، در نهایت  سببی –ي گرایانه و ضد آزاد آزاد ي اراده

آگاهی نمی  برداشت اما در مفهوم طبیعی گرائی، این دوگانگی عامیانه خطاهاي خودش را داراست: در این

می دهد مستقل نبوده، و چیـزي  رفتارها انجاماز آن چه که مغز در کنترول  تواند اهمیت داشته باشد زیرا که

  هم به آن اضافه نمی کند. 

: در اکثـر مـا فربـه اسـت تعـداد زیـادي ازنفس ذهنی جوهري هستیم بـراي ما که  ادراكاین  البته           

گسترده اي هستم کـه در جـائی  –ساده ي غیر  "خود"لحظات بیداري، احساس می شود که گویا من یک 

اخذ نکنم، ممکن است فرض بگیـرم  را . اگر من تصحیحاتی از علوم ذهنیدر عقب چشمانم جاي گرفته ام

 یـک روح یـایـک فیزیکی است که امیر رفتـار مـن اسـت، بـراي مثـال،  –که این من آگاه یک عنصر غیر 

کـه پـردازش  (Metzinger 2003)پدیـده اي  خـودِ – مدلیـک  نه، و است کنترول کننده ي ذهنی

از دید تجربی شخص ثالثی، واقعاً رفتار را کنترول می کند. گفتـه ي زیـر  که، را همراهی کردههاي عصبی 

می خوانم،  "کنترول روح"آنالین گردآوري شده و من بطور محاوره اي آن را  یاز بحثتوصیفی است که 

  اما مجزا از مغز است: ،ادي اي اِعمال می شود، که متصل بهکه توسط خود آگاهی غیر م

 گزینش هـاي کـامالً تعیـین نشـده مـی افته اي هستیم که به ما توانما داراي آگاهی تحول ی

ما براي گزینش هایمـان  دالئل شده ایم، زنجیر مان و به مغزهایمانادراکاتگرچه ما به  ....دهد

، اتفـاق مـی افتنـد هرگز علل اعمالمان نیستند. گزینش ها و اعمالمان مستقل از اسـتدالالتمان 

ورمان نمی کنند که بـه هـیچ طریقـی رفتـار کنـیم. هـیچ چیـزي یعنی، استدالالتمان که مجب

 راه هسـتیم. در هـر لحظـه آزاد نمی کنند. ما همیشه براي جلـو رفـتنانتخاباتمان را اجباري 
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 اراده ي –گزینش براي ما باز است. این همان چیزي است که آگاهی به ما عطا کـرده اسـت 

   8در بین موجودات زنده.  آزاد

تحقیقـات در  از عوام با چیزي شـبیه بـه ایـن گفتـه موافـق هسـتند. در صدياست که چه ی این سؤالی تجرب

گرایان بطـور آزاد آزاد فرهنگ هاي مختلف این تصور را ایجاد می کنند که باور به چیزي شبیه به اراده ي

نـه ، و نظر سنجی از نمونه اي از جمعیت کلی امریکا ((Sarkisian et al. 2010)وسیعی وجود دارد 

دانشجویان کالج) نشان داده است که اکثریت به وضوح به روح غیر مادي اي باور دارند که مدیریت رفتـار 

ه کـتوسط مؤسسه ي هـریس نشـان داد  2009نظر خواهی سال  .Nadelhoffer)را بعهده دارد (زیر طبع 

  . (Harris Poll 2009)در صد پاسخ دهندگان باور به روحی دارند که بعد از مرگ زنده می ماند  71

ي، وقـار، و آزاد شود که نفس آگاه آن گونه که فکـر مـی شـود، کنتـرول کننـده نیسـت معلوماگر           

مورد تهدید قرار می گیرد. اگر توانهاي هدایت کننـده ي رفتـاري براي دنباله روان دوگانگی خودمختاري 

توسـط و ، باشـندو معلوالت پیچیـده  آگاهی هستند، به سادگی محصول علل مغز، حتی آنهائی که مرتبط با

، پس ممکن است که ما واقعاً مؤلف اعمالمان نبـوده، باشنداست تحت نظارت ن سببینفسی که وراي قوانین 

ممکن می سازد ما  سببیو اگر بطریقی که کنترول ضد بلکه معبرهائی براي مسبب هاي غیر شخصی باشیم. 

احتماالً مـا هـیچ مسـئولیتی نـداریم و نمـی  -نداشته باشیم ئی یعنی که، مسئولیت نها –نباشیم  شخصاً مسئول

 –بعنـوان  –. اگر چنین است، چرا اخالقی رفتار کنیم؟ فهم طبیعی گرائـی آگـاهی شمرد توان ما را مسئول

  همراه، نه کنترول کننده ي مستقل، ممکن است موجب اخالق زدائی توسط جبرگرائی شود. 

افراد مورد آزمایش در معـرض  که در آنها باشدل با تحقیقاتی تأئید شده بنظر می رسد که این احتما          

را مورد مناقشه قرار می دادند، در مقایسه با کنتـرول هـائی  آزاد گرفتند که اراده يمی اظهار نظرهائی قرار 

 نـددر شـرائط آزمایشـگاهی بیشـتر تقلـب مـی کرداین افراد بودند،  که در معرض چنین بیاناتی قرار نگرفته

(Vohs and Schooler 2008)، اجمی بیشتري نشان می دادند و رفتارهاي ته(Baumeister, 

Masicampo, and DeWall 2009). کـه توسـط ه چنین یافته هائی توصیه هائی بنظر می رسد ک

حمایت مـی کننـد کـه بایـد را عرضه شده  (Saul Smilansky 2005b) فیلسوف سال اسمیالنسکی

نیستیم را مخفی نگه داریم. بخصوص، مستثنا طبیعت  تو معلوال از عللا به احتمال زیاد این حقیقت را که م

یـک  آگـاه چـون کـه نفـس ما نمی توانیم مسئوالنه اجازه دهیم که غیر عالمان چنین چیـزي را بداننـد، کـه

  . فکر می کنند اهمیتی ندارد آنهاغیرمادي نیست، آگاهی هم بطریقی که  سببیضد کنترول کننده ي 
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روح را پنهان ه مربوط بادعاهاي دروغین  در باره ي اما، البته مشکل خواهد بود که لو دادن هاي علمی         

 شـک گرائـیدر مورد عمومی  اطالع رسانیبه سمت  ينگه داشت. در واقع، بنظر می رسد که تمایل بیشتر

 Sam)بـه نـام سـم هـریس  آتئیسـتی تک نوشـته ي می توان ، براي مثالباشد موجود گرایانآزاد يآزاد

Harris 2012) نقــدهائی کــه توســط دانشــمندان مشــهور ارائــه شــده انــد  ؛آزاد تحــت عنــوان اراده ي

(Snyder 2012) و تعداد زیادي مقاله در مطبوعات خبري و روزنامه ها و مجالت عمومی  ؛(Clark 

2012; Nadelhoffer 2011; Ortega 2012)  سـرکوب  بـراي نـام بـرد. بعـالوه، کوشـشرا

نفس یکی از ارزشهاي اساسی علم و اجتمـاع بـاز،  ي طبیعت گرایانه مفاهیماگاهی مردم و بحث در باره ي 

  را زیر پا می گذارد.  ،اطالعات و عقاید آزاد یعنی تبادل

 ,Dennett 1984) آزاد با ایـن وجـود، همـان طـور کـه دنـت در کتابهـایش در بـاره ي اراده ي        

 که اجازه دهـیم ایـن گربـه از کیسـهان می کند، راه هاي بهتر و بدتري وجود دارند نش به ما خاطر (2003

. چیزي که ممکن است در جواب به نگرانی ها در باره ي کنترول روح کمک کند (نه این که مـا شود آزاد

داشته ایم) این است که نشان دهیم که چرا کنتـرول کننـده ي غیـر مـادي کـه از نظـر  کنترولیهرگز چنین 

علتی معاف است به هیچ عنوان نمی تواند در گزینش هاي ما دخالتی داشـته باشـد. بـه دلیلـی سـاده، کـه بـا 

 کنترول کننده اي که تحت تأثیر هیچ چیزي بخصوص انگیـزه هـا و ،شده ارائهنقل قول شده ي فوق  بیانات

مـا را هـدایت کنـد. که رفتارهـاي  باشد وضعیدر نمی تواند ، نیست شخص براي عمل کردن خود ِ  دالئل

رمـز  ، و مشاعر ِادراکاتاگر آگاهی یک داور بی طرفی بود که تحت تأثیر چیزي نبود و بر فراز انگیزه ها، 

گزینـه  بال می زد، هیچ دلیلی نداشت که براستی وزن (غیـر مـادي) خـود را بـه هـرما بندي شده ي عصبی 

یک تصمیم گیر بی انگیـزه کـه  توسط گیريدیگري که مورد مالحظه بود اضافه کند. هر پردازش تصمیم 

. این امر، و همان طور که در بخـش اول خواهد خوردحرف آخر را می زد الزاماً در تصمیم گیري شکست 

می تواند به مغـز و بـدن دیدیم، هیچ شرح محتملی وجود ندارد که چگونه یک کنترول کننده ي غیر مادي 

گراي افراطی وجـود نـدارد، آزاد مدرك قابل احترام علمی براي عاملپنجه بیاندازد. بنابراین نه تنها هیچ ما 

چنین عاملی نه می تواند انگیزه داشته باشد و نه ابـزاري کـه بـه تصـمیم گیـري هـاي عملـی کمکـی بکنـد. 

نـد، بلکـه نه تنها از نظر طبیعی غیر ممکن اکنترول غائی، مؤلف بودن و مسئولیتی که با روح اعطا می شوند 

 Dennett)که دنـت گفتـه اسـت، بـراي انتخـاب کـردن واقعـی هـم ارزش خواسـتن ندارنـد همان طور 

)1984 .9  
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ادعاهاي دروغین کنترول روح لو رفتن ت وري بسیار مهمی می کشاند که هر وقاین گفته ما را به یادآ        

و  معرفتـی ،ادراکـیتوانهـاي کنترولـی  لـوايواقع می شود : انسان هـا، در  جلو و مرکز بحثپیش می آید 

محـدودي  شـدید، عاملینی واقعی هستند که کنتـرول می یابندرفتاري که توسط ساختارهاي عصبی استقرار 

هایمان، شخصیت، و  اِعمال می کنند. همان قدر که علم پیشنهاد می کند ما ممکن است کامالً براي خواسته

هسـتیم کـه  اثـر بخـش وارد، بیشتر از)شده باشیم، ما درست به همان اندازه (در بعضی م توان هایمان مجبور

عوامل ژنتیکی و محیطی اي که ما را شکل می دهند. جبرگرائی تقدیرگرائی، یعنی ایـده اي کـه اعمـال مـا 

  ). Houltonتفاوتی در سرنوشت هاي ما بازي نمی کنند، نیست (زیر طبع 

مصـرف هسـتیم:  کـهصیل الزم است همان چیـزي اسـت چیزي که براي مؤلف بودن و خودمختاري ا        

اغلـب بسـیار است تا بتوانیم ما اعطا شده  حساسی که توسط طبیعت و تربیت توانهائی به کنندگان اطالعاتی

ه باره ي عواقـب گزینـ را که با احتیاجات، امیال، و بهترین حدس هایمان در گزینه ايعمل، انجام زودتر از 

 (Dennett 2012)انتخاب کنـیم. دنـت دیگر  ي انتخاب شده مطابقت دارد، از بین گزینه هاي متناوب

  این موضوع را به زیبائی چنین بیان می کند:

و مغـز  کـارآي شـمابخـوبی   ادراکیِاز درون سیستم هاي  توسط محیط "کنترول"وقتی که   

شده ي شما عبور می کند، جاي هیچ وحشتی نیسـت: در حقیقـت، هـیچ چیـزي  توهم زدوده

حقیقـی  هايدر اطرافمان باشیم تا باور رویدادهائیول چیزها و معلمطلوب تر از این نیست که 

بعداً در تعدیل رفتارها به نفع خودمان آنها را مـورد اسـتفاده قـرار  تادر باره ي آنها پیدا کنیم 

  دهیم. 

برخالف برداشت خوش بینانـه ي دنـت در عاملیـت جبـري، سـم هـریس در نوشـته اش مـی گویـد کـه مـا 

و جلـد کتـابش هـم همـین  (Harris 2012, 47) هستیم "ازي بیوشیمیائیعروسک هاي خیمه شب ب"

را هجی می کنند از نخ هـاي همـین عروسـک هـا  ”Free Will“داستان را گزارش می دهد: حروفی که 

 غیر عاملپیشنهاد می کند که بدون کنترول روح ما به یک قربانی  گفته آویزان هستند. با کمال تأسف، این

در مقایسه با کنتـرول حـداکثري  10. تبدیل می شویم و معلوالت لاز عل - ه شب بازيعروسک خیم یعنی -

ممکـن اسـت هـوس کنـیم کـه نتجـه  ،یک تصمیم گیرنده ي غیر مـادي (اما غیر ممکن) اِعمال شده توسط

ر ائی را کنـابگیریم که یک فهم طبیعی گرایانه از عاملیت از ما قدرت زدائی می کند. اما اگر ما دوگانه گر

کنترول روح را ببینیم، و به مساعدتهاي علتی توانهاي هدایت کننده ي رفتاري  بگذاریم، و غیر ممکن بودن

خودمان (آگاهانه یا ناآگاهانه) اذعان کنیم، هیچ توجیهی براي این که بـه خودمـان بعنـوان عروسـک هـاي 

  خیمه شب بازي فکر کنیم، نخواهیم داشت. 
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مـی  بـودن اساسی است، چون که دیدگاه عروسـک خیمـه شـب بـازي ريام صحیح این موضوع فهم       

 ,Vohs and Schooler (2008); Baumeister توانـد بخـوبی بـه همـان طریقـی کـه توسـط

Masicampo and DeWall (2009)  پیشنهاد شده اخالق زدا باشـد. بعـالوه، اگـر یـک دیـدگاه

، این امـر مـانع قبـول علـم و است اثر بخش عاملیتمتضمن خاتمیت که  تصور کندعلمی از نفس این طور 

می شود، چون که هیچ کس نمی خواهد که ثابت شود که عروسک خیمه شـب توسط عوام طبیعت گرائی 

اهمیتـی نـدارد،  بازي است. نشان دادن این امر که آگاهی به طریقی که اکثر عامه ممکـن اسـت فکـر کننـد

آگاهانه ي ما اهمیتی  توانهايبرداشتی را ارائه ندهند که  دانشمندان و طبیعت گرایان باید مراقب باشند که

جوابگو به اجتمـاعی اخالقـی  گرائی ِ  عاقبتندارند، یا این که ما دیگر عاملینی نیستیم که حداقل در مفهوم 

(Nadelhoffer 2011) .مسئول واقع شویم  

ور مناسبی انجـام گیـرد، بطـور در جنبه ي مثبت قضیه، لو دادن ادعاهاي کاذب کنترول روح، اگر بط           

که نفس جوهري اي وجود ندارد که از تأثیرات مصـون باشـد، مـی امر متناقض نمائی، با آشکار کردن این 

این کـه مـا تمامـاً دانستن  د،نتا حدي که وقت و توانمان اجازه می ده .تواند خودمختاري ما را افزایش دهد

که بر مـا اِعمـال نفـوذ مـی  است عوامل مهم رفتاري مامیت از اهمیت آگاه شدنتآکیدي بر  معلول هستیم

 نیمـه آگـاهو  موقعیتی ياجبار کننده  عوامل طریقاز  مخدوش سازي که شامل کوشش برايعواملی کنند، 

. همان طور که در بخش دوم مورد بحث قرار گرفت چنین آگاه شدنی دیدگاه بـالقوه ي کنتـرول دنمی شو

 سـببی کند. و مشاهده ي نفس بعنوان تعبیه شده ي مطلقـی در تـار و پـود  آگاهانه ي شخص را وسیع تر می

بطـور قصـدي ، و عـواملی کـه یعنی ژنتیک و محـیط –رد را شکل می دهند توجه را به شرائط وسیعی که ف

که به  کنترول کننده هاي موضعی هستند انسانهامعطوف می دارد. گرچه  -شده اند شده اند یا ن واسطه گري

در آنها قرار نـدارد  غائیت رفتارهایشان به سمت خوبی، باید مسئول شناخته شوند، اما مسئولیت هدف هدای

بنا بر این از هم پاشی باورها به کنترول کننده ي آگاهانـه ي غیـر  ).ه است(دقیق تر بگوئیم هرگز قرار نداشت

مسئولیتی را واقع گرایانه تر استنادهاي مادي و مسئولیت غائی شخصی قول می دهد که ما را توانمند کرده، 

 Greene and Cohen)کنـد ب را کمتـر تالفـی جویانـه ي کیفـري کـرده، و روش هـاي مسـئولیتی

2004; Waller 2011; Shariff et al. 2012). آن طـور کـه  از طرف دیگر، حفظ این باورهـا

شـریک جـرم مـا را و  هداشت هایمان در ظلمت نگهبعضی پیشنهاد می کنند، ما را در باره ي علل واقعی رفتار

اسطوره ي نفسی که مسئول جنائی ارتجاعی و آئین هاي اجتماعی می کند که بر اساس  قضائیدستگاه هاي 

  .(Clark 2004) غائی است، بنا شده اند
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  نتیجه گیري                                    

  

ود مختـاري طبیعـی خـ پایـائی جوابی مکفی براي نگرانی هاي عامیانه در باره ي نقش نفس آگاه واقعیـت و

 چنین خود مختاري اي، که بصـورت رفتـار قصـد دار در یـک .(Waller 1998) شده را نشان می دهد

اجتماعی بیان می شود، بنیادي براي مسئولیت طبیعی شده است : گرچه ما کامالً محصـوالت شـرائطی زمینه 

مفعـول  موجهی، بطور بوده مانمالاعقابل تشخیص  ئاتال منشما به هر ح ولی هستیم که انتخاب نکرده ایم،

 مسئولیتمان ی کهآداب و رسوم یعنی – هنجاريتقویت کننده هاي دخالت هاي هدایت کننده ي رفتاري و 

، اگر سببی –پائین کشاندن آگاهی از تخت سلطنت کنترول کننده ضد  هستیم. بنابراین، - را تعیین می کنند

و  ،پـذیریمان مسـئولیت تهدیـدي بـراياست و نه ما مختاري  نه تهدیدي به خود بطور مناسبی طبیعی شوند،

ي پیشـرو قضـاوت انه مسئولیتی آن طور که از یک جایگـاه انسـان دوسـترویه هاي   ممکن هم هست که به

  11شود، کمک هم بکند. 

و انگیـزه موقعیتی تأثیرات  ناآگاه نقشچیزي که تهدید کننده است، دیدیم،  2همان طور که در بخش        

را در مخالفت با ارزشهاي مورد تأئید ما راه مـی اندازنـد. مـا فقـط پـردازش هـاي  یماناست که رفتارها اي

دارنـد و  ي مـا پردازش هائی که نقش مرکزي در هدایت رفتـار انعطـافی، و پیچیـدهیعنی آگاهمان نیستیم، 

تبعیضـی گرایشـات ظرافت هاي طبعـی و چه خوب و چه بد،  ،تجربی کشیده می شوند؛ ما ادراكگاهی به 

 کشاند این عوامـل) ما می یناآگاه هم هستیم. خوشبختانه، علمی که پردازش هاي ناآگاه را به توجه (آگاه

از جانب ارزش هاي  بازتابیرا هم اهداف بالقوه اي براي مداخله در آورده، امکان افزایش دیدگاه کنترول 

تقویت می کنـد. آن را و کمال بیشتري داده  م باشیمکه ما آرزو داری به خوديتأئید شده را فراهم کرده، و 

همین اطالعات اگر توسط مخدوش کنندگان ماهر مورد استفاده قرار گیرند، می توانند برعلیـه مـا متأسفانه، 

استفاده شوند، لذا رسیدن به آرزوي خودمختاري طبیعی شده بـه هـیچ عنـوان تضـمین نشـده اسـت. گـوش 

وسط علم، همیشه در دستور کار قرار دارد، و ما باید وقتی که دستورکارهاي شکل گرفته ت هشیارانه،بزنگی 

  مخدوش گران با بهترین منافع مان در تضاد هستند، آنها را مسئول بدانیم.
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همان طور که مشاهده کردیم، پردازش هاي آگاهانـه و ناآگاهانـه هـر دو در نقـش هـاي کنتـرول             

پدیده اي) نیز صدق می کند،  ادراكد. اما این امر در باره ي آگاهی (رفتاري اهمیت خودشان را دارا هستن

که تعداد زیـادي از مـردم فکـر مـی  وجود ندارداي  سببی –شود که کنترول کننده ي ضد  معلومحتی اگر 

در توجیهات شخص ثالثی بازي  سببی ینقششود آگاهی  معلومحتی اگر یا )، و 3(بخش  وجود داردکردند 

). این که برداشتهاي طبیعی شده از خودمختاري و عاملیت جانشین دوگـانگی عامیانـه از 1 نمی کند (بخش

پردازش هاي ناآگاهانه بر خودمختاري ما ممکـن  روح شود یا نشود، و هر چه هم که اثر نهائی فهم کنترول

گـاهی، کـه پدیده اي بدون مناقشه باقی خواهد ماند. و معماي شـرح آ ادراكاست باشد، اهمیت سوبژکتیو 

براي دانشمندان و فیلسوفان اهمیت زیادي دارد، هنوز هم بجاي خودش باقی می ماند. واقعیت شخص اولی 

واقعیت دلواپسی اخالقی را می آورد، هنوز هم منتظر ادغام شفاف مفهومی  شپدیده اي، که با خود ادراك

  طبیعی شده است. مطلقو تجربی در دیدگاه 

  

      یاداشت ها                                                   

و سـرزنش را کنـار  متیـاز، سؤاالت مربوط به مسـئولیت اخالقـی، اغالباًدر این فصل  من. 1 

 تملـر سـامرز ،(Bruce Waller 2011) من بـا بـروس والـر با وجود این کهگذاشته ام. 

(Tamler Sommers 2012) ،امـا ، و دیگر شک گرایان مسئولیت اخالقی همـدلی دارم

که توسط تاماس نی دل  عاقبت گرائیان موضوعی عملی ما می توانیم و باید در مفهوم بعنو

 شرح داده شده، مسئولیت پذیر باشیم.  (Thomas Nadelhoffer 2011) هافر

دسترس که در ابتدا توسط ند بلـوك شـرح در ا به اصطالح آگاهی آگاهی پدیده اي ی. 2 

ترس است اگر براي کنتـرول رفتـاري قابـل دسدر داده شده متفاوت است: اطالع آگاهی 

  (Ned Block 1995)دسترسی باشد، چه پدیده شناسی همراه آن باشد چه نباشد

بر اساس معیارهاي رفتاري منتسب می شوند،  گرایشات حاالت قصدي از قبیل باورها و . 3 

 کننده ي رفتـاري چنـین حـاالتی رالذا این ادعا که پردازش هاي خاص عصبی کنترول 

تحقق بخشنده هاي عصبی را نتوان می آید، حتی اگر  بدون مشکلبنظر  بخشندمی تحقق 

 با دقت مشخص کرد.

ایـن بعنوان موجوداتی مُدرك، ما متشکل از حاالت کیفیتی خودمان هستیم منجمله  .4

 بـه خـودِ ي؛ ما در موضع ارتبـاطی منـاظره گـرك کننده ایمدر یاتموجودکه احساس 

 .(Clark 2005)نیستیم  ادراك
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موجـوداتی داراي آگـاهی و شده طوري نمایش داده می شوند که  کپیالگوهاي  .5

به زنده ماندن دارنـد،  یتمایلبعنوان هدف خودشان وجود هستند، که در  کاملی احساس

 هم به نمایش گذاشته می شود.  Blade Runnerلذا بُعد اخالقی رقت انگیز 

ر خلق ذکاوت هاي مصنوعی ارائه می براي بحثی روشنگرانه از مسائل اخالقی که د .6

 .(Metzinger 2003)شوند، آخرین فصل کتاب متزینگر را مطالعه کنید 

 براي مرور در نوشتجات اثرات ناآگاهانه بر رفتار، به این نوشـته هـا رجـوع کنیـد: .7

Baumeister, Masicampo and Vohs 2011; Nadelhoffer 2003. 

ــر  (Rose-ellen Caminer)کــامینر  الــن –توســط رُز  .8 در بحثــی در گــروه زی

 /www.facebook.com/groups/2218407727مطــــرح شــــده:درفیســــبوك 

Naturalism group  

مفهـوم  شته باشدشخص در نظر دا کهارزش خواستن دارد،  فقط وقتی کنترول روح .9

قدرتمندي (براي مثال، کانتی) از مسئولیت را حفظ کنـد. دور انـداختن  بنیادي استحقاق

حفـظ چنـین  ممکن است گرایان، اقبت، برخالف مفهومات عي گرائیآزاد آزاد اراده ي

ــد ــکلتر کن ــومی را مش  ;Greene and Cohen 2004; clark 2005) مفه

Nadelhoffer 2011; Waller 2011, Shariff et al. 2012) 

براي انصاف به هریس، او هم چنین می گوید که ما عروسک هاي خیمه شب بازي  .10

ما در نهایت رانـده "می توانیم نخ هاي خودمان را بکشیم. بنابراین گرچه  هائی هستیم که

)، بنظر می رسد کـه در دیـد او مـا مقـداري کنتـرول موضـعی 47(صفحه ي  " می شویم

 داریم.

در بهبود بخشیدن به روش هاي مسئولیتی مان، به مراجعی که در یاداشت شـماره  .11

  آمده اند رجوع کنید. 9ي 
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  چهاردهمفصل         

  

  مغز چه چیزي می داند و چه موقع آن را می داند؟

  

  مارك هلت                                         
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زیادي دارد  یچیده، اهمیت بسیاربخصوص موضوعی پ هر موضوعی مورد بحث قرار می گیرد،هر وقت که 

اسـت مخـالف  مشخص و تعریف شوند. و از آنجا که انسانهاي منطقی ممکنمورد مصرف که اصطالحات 

، در فرم شـخص آزاد باشند، من با تعاریفی شروع می کنم که دوست دارم آنها را استفاده کنم. اراده يهم 

چـه معنـی اي  "مـن". "انتخـاب مـی کـنمخودم من هر کاري که می کنم آن را "اولی، احساسی است که 

ن است، که جدا از جسـم و مغـز ذهن م "من" دارد؟ من بالفاصله دیدگاه دوگانه گرایان را رد می کنم که

می دانم چون که آگاه هستم (حداقل بعضی وقت ها که  "من"مغز من است. من در باره ي  "من"من است. 

مشکلی است؛ طبیعت و فیزیولوژي آن روشن نیسـتند، و موضوع بیدار هستم). من اقرار می کنم که آگاهی 

، من دیدگاه نسبتاً شـایعی تا فهمیده شود. اما حاال من گمان می کنم که محتاج مفهوم تازه اي در علم است

در نظر گرفت را قبول می کنم. لذا مغز بعنوان بخشی از کارهـائی کـه انجـام  "هشیاري"که می توان آن را 

از مغز جدا شدنی نیست، بلکه جنبـه اي از  "من"می سازد. قاطعانه است که  "من"هشیاري اي از  می دهد،

  وظائف آن است.

هم یک  حالت ذهنـی  "من"می خوانند، و (حاالت ذهنی)  (qualia)کوالیا * تواي آگاهی رامح        

یک دیده بانی کردنـی  "هشیاري،"است،  غیر عاملدقت کنید که در این دیدگاه آگاهی ست. (کوال) 

اطالعات بسـیار ارزشـمندي در  حاالت ذهنی (کوالیا)در باره ي آن چیزي است که در مغز جریان دارد. 

اره ي کاري هستند که مغز در حال انجام آن است. با این وجود، اهیمـت کلیـدي دارد کـه تشـخیص ب

  می توانند گول زننده باشند.  حاالت ذهنی (کوالیا)بدهیم که 

------------  

انتزاعـی  یـا حالـت من بهترین تعریفی که براي کوالیا بنظرم مـی رسـد کیفیـتمترجم: 

(چه محـرك خـارج از مغـز  ور خالصه حاالت ذهنییا بط محتواي ذهنی از یک محرك

. من در این ترجمه براي اختصار کلمـات است باشد؛ چه محصول داخلی خود مغز باشد)

استفاده می کنم. حاالت ذهنی را براي کوالیا (جمع)  کوال (مفرد) وحالت ذهنی را براي 



 

 نشر آواي بوف                                                                      403

 

ح پیدا شـود کـوال و موقعی که کلمه ي فارسی بهتري براي این اصطالاما با انتظار براي 

بنا به تعریف نشود. زمینه  کوالیا را در پرانتز اضافه می کنم تا باعث ابهام در ترجمه ي این

بعنـوان فیلسوفان آنهـا را ، ولی وجود نداردکوالیا کیفیتی است که مجزا از اشیاء معمول 

، مـی تـوان آن را کیفیـت (مثل قرمـزي یـک سـیب) می گیرندیک شیئ مستقل در نظر 

  .هم در نظر گرفتخارجی یا محصوالت مغزي شخص کننده ي اساسی اشیاء م

قابـل  رویـدادهائیرا حرکـات در نظـر مـی گیرنـد. حرکـات  "آن چه که از من سر مـی زنـد" کالً

قابل قبولی بخوبی شناخته شده است. به هـدف تحقیـق یعنی فیزیولوژي آنها بطور  مشاهده و کمیت پذیرند،

چیزهائی هستند که مـن "قرار می گیرند. افکار نیز  آزمایش، معموالً حرکات مورد دآزا در باره ي اراده ي

اما اندازه گیري آنها به این آسانی نیست، و مثل آگاهی ما واقعـاً نمـی فهمـیم فکـر کـردن  "انجام می دهم،

هـاي  ذهنی شبیه به حرکات هستند به استثناء ایـن کـه تظـاهر حـارجی ندارنـد. فعالیـت رویدادهايچیست. 

مغزي هنگام تصور حرکت شبیه به همان فعالیت هائیست که واقعاً حرکات را ایجاد می کنند با این تفـاوت 

  .(Hanakawa et al. 2008)عمده که قشر حرکتی فعال نمی شود 

مـی تـوان  خاصـیهاي دیگر حرکتی وجود دارند که در هر زمان گزینه  گزینش احساسی است که

فعاالنـه ایـن گـزینش را انجـام مـی دهـد. هستم که  "من"این  کهامر این  بعالوه اد، وانجام داد یا ندآنها را 

در هر زمان خاصـی  است که دیگري است. بدون شک صحیح (qual) (کوال) حالت ذهنییک گزینش 

یک سؤال این است که این تصـمیم حرکات مختلف زیادي وجود دارند که می توانند از شخص سر بزنند. 

و چگونه به اجرا گذاشته می شود. سؤال دیگـر ایـن اسـت کـه چگونـه حالـت ذهنـی  می افتداتفاق چگونه 

بر می خیزد؟ سؤال سوم این است که آیا ارتبـاطی بـین پـردازش هـاي تصـمیم  آزاد کردن (کوال) انتخاب

کـوال)، آن طـوري کـه (وجـود دارد. حالـت ذهنـی  آزاد گیري توسط مغز و حالت ذهنی (کوال) اراده ي

. این دیدگاه اتفاق می افتدانتخاب می کند و بعد از آن حرکت  "من"می شود این است که  ادراك معموالً

  روانشناسی عامیانه است.

کـه در مغـز جریـان پیـدا مـی کننـد  رویـدادهائیمفهوم دیگري که کلیدي است این است که اکثر 

معمـوالً فقـط یـک قطعـه در هـر زمـان ناآگاهانه هستند. فقط مقداري از آنها به آگاهی راه پیدا مـی کننـد، 

از آن آگاه می شود. ارتبـاط بـین ناآگـاه و  "من"آن وقت است که واحدي. وقتی چیزي در آگاهی است، 

 آگاه روشن نیست. چرا بعضی اجزاء به آگاهی می رسـند؟ آیـا اهمیـت ویـژه ي بیشـتري بـراي ایـن اجـزاء



 

 نشر آواي بوف                                                                      404

 

ند صدق نمی کند؟ جواب بـه ایـن سـؤاالت روشـن رد که در مورد اجزائی که به آگاهی نمی رس  وجود دا

  نیست.

مدارك براي اثرات ناآگاه بر رفتارها بسیار قوي هستند، و فقط دو مثال ساده در این جا آورده شده 

شـما  .(Hallett 2007)مصطلح کرده ام بو دادهاند. اول چیزي است که من آن را مسئله ي بادام کوهی 

نشسته اید و بعد از ایـن کـه تعـدادي از آنهـا را خوردیـد، تصـمیم  داده بودر مقابل یک ظرف بادام کوهی 

آگاهی می گیرید که بیشتر نخورید. با این وجود، بعد از مدت کوتاهی، می بینید که دستتان براي برداشـتن 

کردن زندانیان به قید  آزاد است؟) مثال دیگر گزارش جدیدي از تصمیمات امیربیشتر دراز شده است. (کی 

قضات همیشه سـعی مـی کننـد   .(Danziger et al. 2011)ل شرف توسط قضات اسرائیلی است قو

که قاضی  اتفاق می افتندکردن ها بیشتر وقتی  آزاد منصف بوده و تصمیمات عینی بگیرند، با این وجود این

تـأثیر  را که تصمیم گیري منطقی بنظر می آید تحـتحالت ذهنی اي  چیزي خورده باشد. ظاهراً، گرسنگی

  قرار می دهد.

آیا این حالت ذهنی (کوال) در آگاهی اثري بر بازده دارد؟ مخصوصاً، آیا حالت ذهنی (کوال) (یـا 

بازي می کنند. براي این که چیزي علت باشد، باید قبل از معلول  سببی مکانیسم هائی در راستاي آن) نقشی 

ست. همان طور که دنیل وگنر اشاره کرده، ایده بایـد وجود داشته و بطریقی بنظر بیاید که با آن در ارتباط ا

لذا زمـان بنـدي  .(Wegner 2002, 2003)وجود داشته باشد  آزاد قبل از عمل بیاید تا حس اراده ي

  کلیدي است. اتفاق می افتددر فهم آن چه که واقعاً  حاالت ذهنی (کوالیا) و حرکات

قات، اکثر مردم به فعالیت هایشـان ادامـه مـی مهم است که یک نکته ي دیگري اضافه شود. اکثر او

 تدهند بدون این که مشخصاً در این باره فکر کنند که آیا یک حرکـت خـاص ارادي اسـت یـا نـه. حرکـ

سـت بخـوبی . اگرحرکت طرح رفتاري اي باشد که تکرار می شود، برنامه ي حرکتی ممکن ااتفاق می افتد

شود. اگر بپرسند، شخص خواهد گفت،  باره ي آن فکر زیادين که در شود بدون ای بطور اتوماتیکی انجام

  بله، حرکات قصدي بودند، اما موضوع شایعی نیست.

   حالت ذهنی (کوال) و حرکت نسبی زمانتعیین              

در باره ي زمان بندي شهرت زیادي دارد. لیبت و همکارانش براي اولین بـار سـعی کردنـد  بنیادي آزمایش

بـه  ه. افـراد مـورد مطالعـ(Libet et al. 1983)را معین کنند  قصد کردن (کوال) ذهنی حالتزمان که 

از وقتـی کـه خـود  را و حسـی (W=willing)ساعتی نگاه کرده و زمان نسـبی بـراي حـس قصـد کـردن 
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می افتاد را گزارش می دادنـد. لیبـت و همکـارانش در همـان زمـان  اتفاق (M= movement) حرکت

مـی  لوگرام ثبـترا بـا دسـتگاه الکتروانسـفا (Bereitschaftpotential) (BP) پتانسیل هـاي مغـزي

در حالی کـه  ،کردند. بستگی به نوع حرکت، این پتانسیل ها تقریباً یک ثانیه قبل از حرکت ظاهر می شدند

W  می شد.  ادراكهزارم ثانیه قبل از حرکت  300فقطM  خیلی نزدیک بـه خـود حرکـت بـود. لـذا مغـز

برنامه ریزي حرکتی را شـروع کـرده بـود.  از این که حالت ذهنی (کوال) قصد کردن ظاهر شود خیلی قبل

و  BPواقعیت ها روشن هستند و چندین بار هم باز تولید شده اند؛ موضوع تفسیر قضیه است. از زمان بندي 

W  را می دهند که  یاغلب شنیده ام که گفته شده که این نتایج بنظر این معنمن چه می توان نتیجه گرفت؟

شخص تصمیم بگیرد تصمیم می گیرد. چنین گفته اي بـی معنـی اسـت. شـخص مغـزش که مغز قبل از این 

است. لذا، راهی که این موضوع را بگوئیم این است که مغز بطور ناآگاه تصمیم می گیرد چه کـاري انجـام 

زمـان بنـدي ایـن قبـل از حرکـت،  ،معذالکاما  –می شود  هشیار خواهد شد و آگاهی فقط بعداً از این امر

  است.  (M) عامل حرکت (W)  که قصد اي استنتیجه گیري هشیار شدن وابسته به 

مرتبط با آگاهی مـی تواننـد  رویدادهاي لیبت و همکارانش مایل نبودند از این ایده دست بکشند که

مـی تـوان  چون که شود، اماباشند. ایده ي آنها این بود که، بله، حرکت ممکن است ناآگاهانه شروع  علت

 همین امر مـی توانـد شـاخص اراده ي پسبطور آگاهانه به آن رأي داد،  اتفاق بیافتدقبل از این که حرکت 

خوانده شده است. ظاهراً، چنین چیزي بنظر بی معنی می آید. البته،  "انهآزاد نکن ِ "باشد. چنین وتوئی  آزاد

وجود داشته باشند کـه درسـت مشـابه همـان هـائی درمغزي  یرویدادهائممکن است قبل از وتوي آگاهانه 

شـــبیه بـــه  اي هـــم باشـــند کـــه قبـــل از حرکـــت مشـــاهده شـــده انـــد، و پتانســـیل الکتروانســـفالوگرافی

Bereitschaftpotential  نکـردن  عمـلیـا تصـمیم گیـري بـراي از قصـد قبل از آسوده خاطر شـدن

  ظاهر شود. از ابتداي امر) کن(پتانسیل ن

 آزمایشتحقیق مشابهی انجام داده از افراد مورد با استفاده از ام آر آي کارکردي کارانش سون و هم

ثانیـه قبـل از  8 .(Soon et al. 2008)انه دست راست یا چپشان را حرکت دهنـد آزاد خواسته اند که

هـد کـه کـدام دسـت انتخـاب خوا دظاهر شدند که محتمالً نشان می دادن رویدادهائی در ام آر آي حرکت

پردازش هاي مغزي بسـیار زودرسـی را در بعضـی  وشد. احتمال بدست آمده پائین، ولی قابل مالحظه بود، 

  نشان می دادند.  موقعیت ها

مغـزي قبـل از حالـت ذهنـی  رویـدادهايما چندین آزمایش انجام داده ایم که نشـان مـی دهنـد کـه 

یم در حالی که به نت هاي موسیقی گـوش از بیماران خواست می شوند. در یک آزمایش ظاهر(کوال) قصد 
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ایـن کـه اگر آنها بعـد از  .(Matsuhashi and Hallett 2008)حرکت کنند  "آزادانه"می دادند 

را شنیدند، باید حرکتشان را وتو کننـد. لـذا، ایـن مطالعـه ي رسـمی  تصمیم به حرکت گرفتند نوت خاصی

ی بـین حالـت ذهنـی (کـوال) قصـد کـردن و حرکـت انه است. وتو کردن ها فقط در فاصله زمانآزاد نکن ِ 

شوند. در این شرائط ما به حالت ذهنی (کوال) فکر کردن در باره ي حرکت کردن ارجاع کرده می ممکن 

ثانیه قبل از حرکت ظاهر می شد،  1,5حدود  Tفرق داشته باشد.  W می تواند از Tخواندیم، لذا T و آن را

)  Bereitschaftpotentialمغـزي اي (  م بعد از شروع پتانسـیلاما هنوز ه است، Wکه خیلی قبل از 

 "آگـاهی تفحصـی"رابعنـوان تفـاوت بـین  Wو  Tت بـین مزمان اندازه گیري مـی شـد. مـا تفـاوبود که ه

(probe consciousness)  و آگاهی خـود انگیختـه(spontaneous consciousness) 

کنیم که مغز قبـل از هشـیاري خـود  معلوممی توانستیم ، ما توضیح دادیم. با تفحص بوسیله ي نوت موسیقی

  انگیخته چه کار می کرد. 

در یک آزمایش منتشر نشده، ما متدهاي الکتروانسفالوگرافی پیچیده اي را مورد استفاده قرار دادیـم 

تا در زمان واقعی مشخص کنیم که مغز چه وقتی در حال آماده شدن براي حرکت است. در چنین لحظاتی، 

ازافراد مورد آزمایش خواستیم که بگویند به چه چیزي فکر می کنند. بعضـی مواقـع آنهـا واقعـاً در حـال ما 

. بنظر می رسد که این یافته بود، ولی بعضی اوقات چنین نبود فکر کردن به حرکتی بودند که در حال آمدن

حـالی کـه آگـاهی بـر چیـز باشد در واند در حال آماده شدن براي عملی اثبات مستقیمی است که مغز می ت

  دیگري متمرکز شده است.

و و همکـارانش است مربوط به تحقیقات ال رویدادها آزمایش مهم دیگري که در باره ي زمان بندي

 .Lau et al)کردنـد  را مطالعـه Wو  Mبـر عـرض جمجمـه از تحریـک مغناطیسـی  اتاثـر اسـت کـه

اولیه ي حرکتی را هم در زمان شروع حرکت و متمم حرکتی و قشر ي جلوواقع در . آنها ناحیه ي (2007

مایش در افراد مورد آزکه  دیدند کمال تعجبد. با تحریک کردن هزارم ثانیه بعد از شروع حرکت 200هم 

مـی  گـزارش Wو  Mرا بـراي  تفـاوتیم حرکتی زمـان هـاي مهنگام تحریک ناحیه ي واقع در جلوي متم

قبل از حرکت پـیش مـی آینـد،  رویدادهااگر این اولیه).  رمورد تحریک ناحیه ي حرکتیکردند (ولی نه د

 معلـوم؟ بعد از انجام حرکت متأثر کـردرا با تحریک  Wو  Mچگونه ممکن است که زمان ظاهري هر دو 

  که جواب خوبی براي این سؤال وجود دارد. هشد

موضوع را  حسی زمانی الزم است تا حس به آگاهی کشیده شود. لیبت این واقعه ياز لحظه ي یک  

مشاهده ، و ه استارجاع کرد (utilization time) به کارگیريهم مورد مطالعه قرار داد، و به آن زمان 
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تـه بـه ایـن این یاف .(Libet et al. 1979)چند صد هزارم ثانیه طول بکشداین امر ممکن استکه  کرده

در دنیاي واقعی قبل زارم ثانیه زمان حال درك می کنیم در واقع چند صد هدر ا معنی است که آن چه که م

حقیقت داشته باشد. در نظـر بگیریـد کـه واقعاً است. اگر با دقت به این موضوع نگاه کنیم، باید  ادهافت اتفاق

در حال مشاهده ي یک شیئ اي هستید که با دستتان تماس می گیرد. زمانی الزم است تا اطالعات بینائی به 

زش شوند؛ به همین صورت زمان الزم است تا اطالعات حس بدنی بـه قشـر قشر بینائی رسیده و پیام ها پردا

. حسی رسیده و پردازش شوند؛ و بعد از آن زمان الزم است تا ایـن دو کیفیـت حسـی در هـم ادغـام شـوند

دنیاي واقعی مدتهاسـت کـه تمـام  واقع شده در تکمیل شدند حادثه ي وقتی که تمامی پردازش هاي پیام ها

مغز زمان ظاهري را به عقب کشیده تا آن را به زمان دنیاي واقعی نزدیک ، اي زیرکانه ربطو شده است، اما،

  کند.

حاالت ذهنی (کوال) هستند و می توانند بعد از این که حرکت شروع شده متأثر  Wو  M از آنجا که

. لـذا، از شـوندلی به زمان قبلـی تـري افکنـده االخره بعد از حرکت پردازش شده وباحتمال دارد که شوند، 

طی زمانی از چند صد هزارم ثانیه قبـل تـا چنـد  ظر می رسد که ادراك معمولی خواستنتمامی اطالعات، بن

هنگاهی  با تفحص، قصد را می توان قبل تر مشخص کرد، اما .زارم ثانیه بعد از شروع حرکت رخ می دهده

   هستند.در آگاهی  يافکار دیگر غالباًاست،  که حرکت در حال آماده شدن

وجود دارد، و آن حس عاملیت یا، در  جنبه ي دیگري حس قصد داشتن در ،عالوه بر حس خواستن

این حالـت ذهنـی (کـوال) حسـی اسـت کـه شـخص مسـئول سـاختن  .است عاملیتی –خود حس این متن، 

راي . خواستن و عاملیت تا حدي از هم قابل جدا سازي هستند. بـه استحرکتی است که همین اآلن رخ داد

این ممکن است  –نیافتد (لذا عاملیتی در بین نیست) اتفاق مثال، ممکن است که حرکتی خواستنی باشد، اما 

دو که دچار سکته ي مغزي یـا آسـیب طنـاب نخـاعی شـده اسـت. عاملیـت معمـوالً  اتفاق بیافتدي در بیمار

و مـی تـوان آن را  تـداتفـاق مـی اففاکتور الزم دارد، یکی، حس خواسـتن حرکـت، و، دوم، حرکتـی کـه 

مربوط به عاملیت است، امـا محتـاج  Mنزدیک به آن چه که خواسته شده درك کرد. حالت ذهنی (کوال) 

حس مالکیت هم هست. به هر حال، روشن است که این جنبه از حس قصد نمی تواند قبل از رخ دادن خود 

  اند. نشان داده شده 14,1در شکل  رویدادهاحرکت پیش بیاید. زمان بندي 
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  بازخورد حرکت       اتفاق می افتدحرکت     اجراي حرکت     برنامه ریزي حرکت    تصمیم به حرکت

-------------------------------------------------------

---------------------<   

   وM پردازش       Wپردازش  خودانگیخته                   هشیاري          تفحصی شیاره           نا آگاه  

  عاملیت کامل شده      کامل شده                                                                                           

. اتفاقاتی که در تولید یک عمل و قرینه هاي آگاهی آن پیش می آیند. پیکان نمایانگر جریـان  14,1شکل 

  اقات دنیاي واقعی باالي پیکان و قرینه هاي آگاهی زیر خط نشان داده شده اند.زمان است، و اتف

  

  

  گسستگی قصد و حرکت را نشان می دهنداختالالت نورولوژیکی که       

  

 ;Hallett 2007, 2009)راین باره قبالً نوشته ام و در این جا فقط چند نوشته را خالصه می کنم من د

Lranick and Hallett 2013) .نـوعی اخـتالل تبـدیلی [ بیماران مبتال به اخـتالالت حرکتـی روانـزا

(conversion)  یا جسمی کردن(somatization) [  حرکاتی انجام می دهند که بنظـر قصـدي مـی

قصدي مغز را به اشتراك می گذارند، اما خود بیماران آنها را غیر ارادي در نظر  آیند، مکانیسم هاي اجرائی

اغلب بـا ایـن سـؤال کـه حرکـات غیـر عادیشـان  (Tourette)مبتال به سندروم تورت بیماران  می گیرند.

به درستی بگوینـد کـه تیـک  ممکن است سردرگمی می شوند. این بیمارانیا نه دچار  د(تیک) ارادي هستن

همـراه بـا . بیمارانی که مبتال به پدیده هاي انفعالی به انجامشان شده اند واقعاٌ ارادي هستند اما مجبور هایشان

ارادي می آیند، اما بیمار می گوید که او ناظر ممکن است حرکاتی انجام دهند که بنظر  اسکیزوفرنی هستند

کامالً از خارج کنترول شده است. بیمار مبتال به بیمار ي هانتیگتون ممکن است بگوید که حرکـات رقـص 

ادعـا مـی کنـد کـه  *(anosognosia)مانندش قصدي هستند. برعکس، بیمـار مبـتال بـه آنوزوگنوزیـا 
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حرکتی انجام داده، درحالی که قادر به چنین حرکتی نیست. لذا، روشن است که همه ي حرکـات هدفمنـد 

، و قصد داشتن می تواند به حرکاتی وصل شود که آنطور که ما آنهـا الزاماً به احساس قصد زنجیر نشده اند

  باشند. را می فهمیم، بنظر نمی رسند بطور قصدي تولید شده 

--------------------------  

خـود آگـاهی اسـت کـه در آن  *مترجم: آنوزوگنوزیا (فاقد تشخیص بیماري) یک حالـت اخـتالل در

شخصی که مبتال به ناتوانی خاصی، بخصوص فلجی است از وجود چنین نـاتوانی اي ناآگـاه مـی مانـد. 

سیعتري از لـوب هـاي پیشـانی، گیجگـاهی و اختالل معموالً ناشی از آسیب لوب آهیانه اي یا ناحیه ي و

آهیانه اي نیمکره ي مغلوب (معموالً طرف راست) است. بیماران گاهی متعلق بودن دست و پاي فلجیشان 

را انکار می کنند و آنها را جزء وجودشان بحساب نمی آورند. اختالل مشـابهی در کـوري هـاي قشـري 

و طرفه) دیده می شود که به آن سـندروم آنتـون گفتـه ناشی از ضایعات وسیع قشر پشت سري (معموالً د

  . می شود

  

  فیزیولوژي حرکت                                   

اطالعات زیادي در دسترس هستند که حرکات چگونه تولید می شوند. مجري حرکات اساساً قشر حرکتـی 

ي قدامی شیار مرکزي قـرار  این قشر در لبه ولی –اولیه است، که می توان به آن بعنوان مرکز مغز فکر کرد 

  متعاقب برانگیزنده هاي خارجی یا ته است. حرکات می توانندگرف

  

  دوپامین "پاداش                    : سیستم لیمبیک*احساس (هیجان)            

  

  لوب پیشانی(شناخت):  معرفت              تصمیم به حرکت       هومئوستاز: هایپوتاالموس

  

  تأثیرات حسی: نیمه ي خلفی مغز                           پارازیت                  
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  . عوامل گوناگونی که در تصمیم به این که چه حرکتی انجام شود را متأثر می کنند.14,2شکل 

-----------------------  

 رؤیـت را کـه ناآگاهانـه و تظـاهر قابـل emotion*مترجم: هنوز هم در بیشتر متون انگلیسی کلمـه ي 

واکنش مغز به محرکات است و ممکن است با احساس همراه باشد یا نباشد را به معنی احساس آگاه بکـار 

می برند. من براي حفظ امانت در ترجمه ها معنی اي که منظور نویسنده است را نوشـته و هیجـان را در 

  پرانتز آورده ام. 

  

اي حسی می آیند، کـه عمـدتاً در نیمـه ي خلفـی نده هاي خارجی بدنبال محرك هانانگیزداخلی برخیزند. 

 ان داخلی از نیمه ي قـدامی مغـز سرچشـمه مـی گیرنـد و شـامل احساسـاتاثر بخش مغز پردازش می شوند.

عامــل از سیســتم لیمبیــک،  4. ایــن هســتندو پــاداش هــا ، معرفتــی ، هومئوســتاز، پــردازش هــاي(هیجانــات)

). تأثیرات خارجی 14,2بر می خیزند (شکل  پامینی مغز میانیو هسته هاي دو هایپوتاالموس، قشر جلوپیشانی

سیستم پارازیت هم وجود دارد. حرکتـی کـه  اینو داخلی بطور مستمري از نظر شدت تغییر می کنند، و در

در هر لحظه انجام می شود انعکاسی از قویترین پیام هاست. از آنجا که تأثیرا ت از یکدیگر مستقل هسـتند، 

  رد. می توان درالفاظ احتماالت پیش بینی کنتیجه را فقط 

با پیامی بازخوردي به بقیه مغز اطالع داده می شـود.  رویدادبه محض این که حرکت تولید شد، این           

جاي مهمی که باید مطلع شـود، ناحیـه اي در محـل اتصـال لـوب هـاي گیجگـاهی و آهیانـه اي اسـت کـه 

. پیـام پـیش خـوردي (Nahab et al. 2011)مـی کنـد بازخوردي از حرکتی که انجام شده دریافت 

قصد داشتن است. ممکن است که ناحیه ي آهیانه اي بخـوبی هـدف  به حالت ذهنی (کوال)ط احتماالً مربو

 .Sirigu et al) مـی شـود Wپیام پیش خوردي باشد چون کـه ضـایعه ي ایـن ناحیـه ي باعـث تـأخیر 

 Desmurget et)م قصد داشتن ایجاد می کنـد ، و تحریک آن (حین جراحی هاي مغز) توه(2004

al. 2009) همنشینی موفقیت آمیز پیام هاي پیش خوردي و پـس خـوردي در محـل اتصـال لـوب هـاي .

 Nahab et)گیجگاهی و آهیانه اي به احتمال زیاد باعث ایجاد حالت ذهنی (کوال) عاملیـت مـی شـود 

al. 2011) .  
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فیزیولـوژي ایـن تولیـد بعلـت عوامـل زیـادي ضح است که وااجازه دهید برگردیم به تولید حرکت. 

هر یک از عوامل درگیر در هر ممکن است گرچه  هستند،پیچیده است. اکثر مراحل این کار بنظر ناآگاهانه 

کمـک بـه انتخـاب حرکـت بکنـد یـا ایـن کـه  کاري انجام می دهد تا لحظه اي آگاهانه باشند. آیا آگاهی

در جریان است؟ اگر عاملی در آگاهی هست آیا وزنه اي اضافی است، یا  ايرویدادههشیاري غیر عاملی از 

این که چون وزن اضافه اي دارد وارد جریان آگاهی می شود؟ یا، این که ایده اي که آگـاهی اثـر خاصـی 

دارد منحصراً یکی از نیرنگ هاي مغزي است. مطمئناً با شرح هاي زمان بندي به تنهائی، بنظر نمی رسد کـه 

هی از قصد داشتن هیچ اثري داشته باشد، چون که در پردازش تولید حرکت نسبتاً دیر وارد معرکـه مـی آگا

  شود.

توسط منتقدان این نتیجه گیـري ارائـه مـی شـود ایـن  گاهیاستداللی که در ارتباط با زمان بندي که 

ایـن  .(Mele 2007)درست قبل از حرکـت واقعـاً موضـوع کلیـدي نیسـتند مغزي  رویدادهاياست که 

ممکن است به صورتی که مدتها قبل طرح ریزي شده اند آشکار شوند. این اسـتداللی اسـت کـه  رویدادها

را متمایز می کنـد. آن چـه کـه مـن  (distal) و قصد دوربردي (proximal) تفاوت بین قصد مجاوري

در موردي شـبیه بـه . قصد دوربرد تفاقی درست قبل از هر حرکت منفردشرح داده ام قصد مجاوري است، ا

و  نـددر گـام اول در آزمـایش شـرکت کقبول می کنـد کـه  است که توسط کسی آزمایش لیبت تصمیمی

. طبق نظر بعضی هـا، ایـن قصـد دوربـردي اعت کنداط  تحقیق کنندهکه از دستورالعمل هاي  بگیردتصمیم 

یک فکـر صد دوربردي ق .(Mele 2007)است و نه قصد مجاور  آزاد است که تظاهر کننده ي اراده ي

مناسب فرا رسد تا فعل برنامـه ریـزي شـده بـاالخره بـه  فرصتاست، فکري که در مغز می ماند تا وقتی که 

این است که فیزیولوژي فکر کـردن هنـوز  طور که قبالً اشاره شد، فعالً نظر مناجرا گذاشته شود. اما همان 

قصـد دوربـردي، اتفـاقی  انندن است که یک فکر، منظر من ایفعالً مبهم است. و همانطور که مالحظه شد، 

است در قیاس یک حرکت و فیزیولوژي تولید آن ممکن است بسیار شبیه به آن چیزي باشد که من در باره 

  لذا، من این استدالل را خیلی قوي در نظر نمی گیرم.ي یک حرکت شرح دادم. 
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      التزامات براي مسئولیت                      

  

م را می توان بطریق زیر خالصه کرد. مغز بر و حرکت ارائه داد آزاد ی که من در باره ي اراده يتاستدالال 

اساس عوامل بسیار زیادي که گردهم آمده و در هر لحظه به هدف یک بازده خاصی با هم بـه رقابـت مـی 

د و ایـن کـه، در پردازند، حرکات را به انجام می رساند. اکثر آن چه که مغز انجـام مـی دهـد ناآگـاه هسـتن

بعضی موارد، حاالت ذهنی (کوالیا) قصد داشتن و عاملیت در آگاهی هستند. همین حاالت ذهنـی (کوالیـا) 

تعبیر می کند، و چون که حالت ذهنی (کوال) قصد داشتن درسـت قبـل  آزاد يه هستند که مغز بعنوان اراد

. اما، مدرکی در که علت عمل است وداستنتاج می شطوري ، اتفاق می افتداز حالت ذهنی (کوال) حرکت 

دست نیست که چون یک عاملی در آگاهی است اهمیت بیشتري از عوامل ناآگاه دارند. بنظر می رسد کـه 

د. و اکثـر اوقـات، از جریانی است که در مغز می گذر(نه همه ي)  جزئی آگاهی یک هشیاري غیر عامل از

  است. "قصدي"واقعاً  که یک حرکت توجه واضحی به این امر وجود ندارد

قصد داشتن  براي این ایده وجود ندارد که حالت ذهنی (کوال)رغم این حقیقت که هیچ پشتیبانی علی          

مغزم هسـتم،  "من"از آنجا که  وجود دارد؟ آزاد پس آیا اراده ي ،شده ندارد هیچ ارتباطی با حرکت تولید

زي که در آگاهی است پرسیده شود. ممکن است گفتـه الزامی ندارد که این سؤال منحصراً در ارتباط با چی

بنظر می رسد که مغز این کـار  معموالًاست اگر بتواند بدون تحمیالت خارجی کار کند.  آزاد شود که مغز

ت جالـب را می کند. شرائطی وجود دارند که مغز ها تحمیلی شده اند و شرائطی هم وجود داند کـه سـؤاال

جاد می کنند. با شروع از یک موضوع ساده، اگر مغزي در حال تشنج اسـت ای "آزادي"توجهی در باره ي 

پس در حال تحمیل شدن است. اگر کسی طپانچه اي بر گیجگاه کسی گذاشته یا کسی را شکنجه می دهند 

در نظر گرفت. من فکر  آزاد را نمی توان رفتار متعاقبدر نتیجه خارجی واضحی در بین است؛  یک تحمیل

ي را از مغز اخذ می کند. وقتی پتی هرست آزاد وي مغزي را هم می توان در نظر گرفت کهمی کنم، شستش

(Patty Hurst) ي بخش سیمبیونیز آزاد به ارتش(Symbionese)  پیوست و دست به سرقت بانک
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این طور فکـر زد، به احتمال زیاد توسط آدم ربایانش شستشوي مغزي شده بود. اما سازمان هاي قضائی باید 

  چون که اور ا به زندان محکوم کردند.  ،انه این کار را کردهآزاد که او کردند می

در باره ي تحت تأثیر بودن به مواد روانگردان یا معتاد بودن چه می توان گفت؟ در باره ي بـودن در           

  حالت هیپنوز؟

که کودکـان بایـد  هاي زیادي هستتربیت در مدارس است. البته، چیز مالحظه ي مشکل تر تعلیم و          

یاد بگیرند، اما بعضی از آنها حقیقتند و بعضی اظهار نظر. ریاضیات بنظر خیلی سرراست می آید، اما در باره 

ي تحول و تکامل داروینی در مقابل خلقت توسط خـالقی ذکاوتمنـد چـی؟ اگـر مدرسـه اي فقـط خلقـت 

است؟  آزاد آن شخصآیا انجام دهد، توسط خالقی ذکاوتمند را تدریس کند و کسی بر اساس آن رفتاري 

رویکردي دیگر (که خوشبختانه براي من اکثر معلمان بانفوذم آن راه انتخاب کردند) این است کـه روشـن 

با کنش و واکنش کنیم که نباید به هر چیزي که به شما گفته می شود یا می خوانید باور پیدا کنید. شما باید 

  مغز می دهد. بهبیشتري را  يآزاد اجازه ي ید. چنین گرایشیبه فهم خودتان برس خودتان با دنیا

، در باره ي دین و آموزش هاي دینی چه می توان گفت؟ اگـر کـودکی هـر براي تحریک بعضی ها          

سـوخت، او در جهنم خواهـد  اگر به طریق خاصی باور نداشته باشد، که ههفته براي سالها آموزش داده شد

اسـت کـه در  آزاد اواگر به چنین چیزي باور پیدا نکند. آیا در این وضع مغـز  باعث تعجب نخواهد بود آیا

بـا  (Peoples Temple)نفر عضو معبـد مـردم  907انه تصمیم بگیرد؟ وقتی که آزاد باره ي باور دینی

  انه عمل می کردند؟آزاد در جونزتاون مردند، آیا "خودکشی انقالبی"

ند، اما این مغـز هـا از تاریخچـه هـاي آزاد مغزها براي عمل کردندر اکثر شرائط، بنظر می رسد که           

درسـت ماننـد عوامـل زمـان حـال در سیسـتم لیمبیـک و  که مطمئنـاً بـازده را متـأثر مـی کننـد، گذشته شان

،. احتماالً بسیار منصفانه خواهد بود که گفته شود که حتـی در غیـاب تحمـیالت نیستند آزاد هایپوتاالموس،

یف بازده هائی که یک مغز می تواند خلق کند همیشه بطریقی توسـط شـرائط گذشـته و واضح خارجی، ط

  نسبی نیست. یک امر از تري از تحمیالت خارجی هرگز بیشآزاد .می شودزمان حال محدود 
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  واگذاري مسئولیت                                   

  

لت کالیفرنیا جدیداً قـانونی وضـع و ایا اخته که خودش رانندگی می کند،اتوموبیلی س (Google)گوگل 

بسـیار امـن هسـتند، اتوموبیـل هـا ایـن  این نوع اتوموبیل ها در جاده هایش اجازه ي تردد بدهـد. تا به هکرد

ماشین هائی که توسط انسانها رانندگی می شوند. اما، ممکن است کـه در حـالی کـه شـما  احتماالً امن تر از

د تـا بـه کند. چه کسی مسئول است؟ شما دکمه اي را فشار داده ای این اتوموبیل تصادفپشت فرمان هستید 

؟ به احتمال زیـادي اکثـراً فکـر مـی مسئول است یا شمابروید. گوگل  رستوران مک دونالد نزدیک منزلتان

این برنامـه ریـزي خـارج از چون که کنند که گوگل مسئول است. گرچه شما در صندلی راننده نشسته اید، 

  اختالل داشت. با این وجود این شما هستید که جریمه می شوید.وجود شماست که 

در کتاب بینوایان مرد فقیـري بـود کـه یـک قـرص نـان را دزدیـد تـا  (Jean Valjean) ژان والژان      

و بعـد از آن هـم انـگ  سـال بـه زنـدان افتـاد 19گرسنه و هفت فرزندش را غـذا بدهـد. او بـاالخره  رخواه

مثل یک جنایتکار به رفتارش ادامـه داد.  یر، بدون داشتن هیچ فرصتی، اوهنوز هم فقجنایتکار به او زده شد. 

 Bishp Myriel of)دگی توسـط اسـقف ماریـل از دیگنـه نـز در بـاره ي موعظـه اي شـنیدنبعـد از 

Digne) ، هـائی جنایتکارانـه تبـدیل شـد. بلـه، او همیشـه رفتار "شریف"راهش را عوض کرد و به مردي

لش، حداقل تا حدي، ساختار اجتماعی بود که او در آن زندگی می کـرد و شـرائط خـودش. داشت، اما دلی

  اسقف نتیجه ي بهتري از چندین سال زندان ( و مخارج بسیار زیادي) داشت.  توسط کوتاهی موعظه ي

دارد یا نه معموالً بر این اساس است که درست قبل از عمـل  مسئولیت این که کسی براي عمل خاصی        

. چنین اطالعاتی فقط نیمه کامل بوده و ممکن است حتی تصویري نادرسـت ه استمی گذشتچه ر ذهنش د

منصفانه است اگر بگوئیم که مغز هر کسی همیشه مسـئول تمـامی چیزهائیسـت کـه  ،اماد. ناز اعمال مغز باش

ز ایـن مغـز) چنـین بدن متصل به آن انجام می دهد. سؤال واقعی باید این باشد که چرا از ایـن شـخص (یـا ا

زنـدان  جـوابنتیجه ي منطقی تري بار خواهـد آورد. آیـا  "آیا"بجاي  "چرا"د. تمرکز بر نز می کاري سر

کـه  هسـتند؟ به احتمال زیاد زندانهاي ما مملو از افراد زیادي استکردن، آموزش و پرورش یا حتی درمان 
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 واقعـاً هـم، بیشتر به صالحشـان هسـت و وندشیا فرصت هاي شغلی برایشان آماده  ببیننداگر آموزش بهتري 

  براي کل جامعه هم بهتر باشد. ممکن است 
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  فصل پانزدهم

  

وجود نداشت، الزم می آمد که آن را  آزاد اگر اراده ي    

  اختراع کنیم

  

  سوزان پاکت                                      
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مخـاطره آمیـزي بـود. وقتـی کـه  شـغل ) فلسفهقدیمی دیدگاه شما، بد(یا بسته به  یهاي خوب قدیمدر روز

حکم داد کـه  1664سقراط به جرم فاسد کردن جوانان آتن به مرگ محکوم شد، یا مجلس پاریس در سال 

وافعاً فلسفه شـان را  هر کسی که دکترینی مخالف ارسطو آموزش بدهد به مرگ محکوم خواهد شد، مردم

درك کند که بدترین عاقبت بـالقوه  ی، فسلسوف آکادمیک ممکن است به درستوزهجدي می گرفتند. امر

امـا  .باشـد (tenure) اوي حمایت از یک ایده در مقابل ایده ي دیگر ممکن است انکار استخدام دائمی 

  شان را دست کم می گیرند.این فیلسوفان حرفه  من فکر می کنم که با این برداشت،

، ایـده هـا اهمیـت دارنـد. در یتلویزیون بدون سناریويبرنامه هاي حتی در عصر غذاهاي بنجل و 

تر از اثـر بخشـ ارزش دارند، چـون کـه اینترنـت آنهـا را سـریعتر و دیگري حقیقت، ایده ها بیش از هر زمان

بـراي مثـال، همیشه منتشر می کند و مردم عادي توانی بیش از همیشه دارند تا بـر اسـاس آنهـا عمـل کننـد. 

ي، آزاد چقدر خون به نام همـین ایـده ریختـه شـده و خواهـد ریخـت؟ یـا -در نظر بگیرید،  دموکراسی را

تند. کسی ممکن اسـت بحـث کنـد کـه این ها چیزي بیشتر از ایده نیسهمه ي  –برابري و برادري (اتحادیه) 

رعلیه هاي خوب منطقی ب چالش استهستند، با عواقبی بزرگ. گرچه کامالً ممکن  یاین ها ایده هاي بزرگ

هیچ کس نمی خواهد چنین کاري را انجام دهـد، چـون کـه اگـر مـردم چنـین اما هر یک از آنها ارائه داد، 

ي، برابري و بـرادري آزاد دالالتی را جدي بگیرند و در نتیجه باورشان را به مطلوب بودن یا حتی وجودتاس

  .خواهیم داشتاز دست بدهند، دنیاي بدتري 

 هم اطالق می شود؟ ایا یک ناباوري عمومی به ایده ي اراده ي آزاد اده يبه ایده ي ار امر آیا این

  وجود دارند. از قبلهیچ تغییري ایجاد می کند؟ (حداقل) دو جواب ممکن  آزاد

اگـر مـردم  .نـدارد در چنتـه از نظر نتایج یا عواقب چیز زیادي آزاد اراده ي باور به نه، واقعاً الف.

 این خواهد بود کـه مجبـور مـی شـوند اتفاق می افتدنداشته باشند تنها چیزي که باور  آزاد دیگر به اراده ي
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شرح داده  1کمی فروتنی دلپذیرتري اتخاذ کنند، که چیز بدي نخواهد بود. مدارك علیه این ادعا در بخش 

  خواهند شد.

صلحت غ مندارند، حقیقت همیشه بهتر از درو اما عواقبش اهمیتی –بله، تفاوتی خواهد داشت  ب.

پاك اندیشی باید گفتـه شـود، و بـه ایـن این برخورد  در باره يموضوعات زیادي هست که اما آمیز است. 

ایـن مطلـب چـه  "حقیقـت"به این اختصاص داده شده که علم در بـاره ي  3و  2دلیل است که بخش هاي 

 آزاد کـه اراده ي لزمـان حـاشود که بحـث هـاي اسـتاندارد  معلومباالخره چیزهائی براي گفتن دارد. اگر 

دسـت بکشـیم کـه  تحقیقاتی، ما ممکن است مشروعاً از باشندیا قاطع ن گ شدهوهمی است بیش از حد بزر

  از دست بدهند. آزاد می افتد اگر همه ي مردم باورشان را به اراده ي یچه اتفاق
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  آزاد منافع باور به اراده ي . 1

  

آزمایشاتی هستند که نشان می دهند که اگـر بـه مـردم مدارك علمی در باره ي این موضوع به شکل نتایج 

از دسـت بدهنـد، رفتارشـان بیشـتر  آزاد طوري تلقین شود تا باور خود را (حداقل موقتاً) بـه وجـود اراده ي

خوانـدن نقـل قـولی از  (Vohs and Schooler 2008)ضـداجتماعی مـی شـود. در یـک تحقیـق 

باعث شـد  "وهمی است آزاد ندان باور دارند که اراده ياکنون دانشم"که  فرنسیس کریک به این مضمون

دارنـد و (ب) در  آزاد (الف) گزارش دهند که باور ضعیفتري بـه اراده ي آزمایشکه شرکت کنندگان در 

امتحانی که متعاقباً از آنها به عمل آمد بیشتر از کسانی تقلب کردند که نقل قولی در باره ي موضوع خنثائی 

تفاوتی بین دو گروه در خلق و خو، یا در باور به سرنوشت، شانس و علیـت علمـی وجـود  را خوانده بودند.

بود. در یـک سـري تحقیقـات  آزاد یعنی تقلب کردنشان مشخصاً موکول به بی باوري به اراده ي –نداشت 

از افراد مورد مطالعه خواسـته شـد موضـوعاتی را بخواننـد کـه  ،(Baumeister et al. 2009)دیگر 

روبـرو کردنـد کـه فرصـت و بعداً آنها را بـا سـناریوهائی  را حمایت می کردند یا نمی کردند آزاد ه ياراد

کمک به دیگران را پیدا می کردند. نتیجه ي واضح این بود که آنهائی که موضوعی را خوانـده بودنـد کـه 

مال کمتري داشت کـه بوده و احت وهمی است بطور قابل مالحظه اي تهاجمی تر آزاد ادعا می کرد اراده ي

لب توجه این که، گروه کنترولی که موضوعاتی را خوانده بودند که ابگویند به دیگران کمک می کنند. ج

خنثی بودند شاخص هاي کمک کردنی اي بدست دادند که قابل تمییز از گروهی نبود  آزاد از نظر اراده ي

افته ها را نشانه ي این گرفتند که موضع منفعل در بودند. مؤلفین این تحقیقات این ی آزاد اراده ي که طرفدار

 بــود. بعــالوه تفــاوت مهمــی بــین ســه گــروه از نظــر جاذبــه ي آزاد ایــن آزمــایش بــاور داشــتن بــه اراده ي

(valence) یا انگیختگی  خلق و خوئی(arousal) .در تستهاي روانشناسی نبود  

نیست که افراد  معلوم، لذا هنشدي تحقیقات تعریف واقعاً در هیچ یک از این سر "آزاد اراده ي"البته،         

  باور داشتند انواعاین  به کدام یک ازدر موضع منفعل مورد مطالعه 
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نوع توافق گرائی (که بطور اصولی می گوید که اگر کسی طپانچه اي بـه شـقیقه  آزاد اراده ي  .1

 انجام دهید) ید هر چه که می خواهیدآزاد ه، شماي شما نگذاشت

 سـببی باشد که جبر  می تواند وجود داشته(که فقط وقتی  آزاد ر تناقض گرائی اراده يفرم قویت .2

 یک توهم باشد) یا

از خـود  ابـداعیتولیـد اعمـال واقعـاً این است که (که مستلزم  آزاد ي گرائی اراده يآزاد فرم .3

 مطلقاً هیچ پیش در آمد فیزیکی ندارند). شخص دارند: اعمال

هرگز بطور روشنی به چنین گزینه هائی نه توسـط آزمـایش کننـده و نـه آزمـایش ت در این تحقیقااحتماالً 

شونده فکر نشده بود، اما یک سناریوي ممکن این است که زمینه ي منفعـل افـراد مـورد آزمـایش بـاور بـه 

 وتنـاقض دارد  آزاد متنی که بطور صریحی با نوشته هاي ضد اراده ي، در حالی که هبود 1گزینه ي شماره 

 "مـردم". این سؤال که منظور انواع گوناگون ه استبود 2گزینه ي شماره ي  ر اختیار آنها قرار گرفته بودد

جدیدي در فلسفه ي ي ها اکنون بوسیله ي رشتهچیست صحبت می کنند  آزاد وقتی که در باره ي اراده ي

 ائی ایـن آزمایشـات. اما هر چه کـه نتیجـه ي نهـ(Nichols 2011) مورد بررسی قرار می گیرندتجربی 

 ;Vohs and Schooler 2008)باشـند، نتـایجی کـه در بـاال شـرح داده شـدند فلسـفی  خوشـایند

Baumeister et al. 2009) با این مضـمون  اقتدارينشان می دهند که گفته هاي  بطور نسبتاً قاطعی

   .باعث افزایش رفتار ضد اجتماعی می شوند "یک وهم است آزاد اراده ي"که 

 آزاد ظاهراً همیشه دلیل جامعه شناسی خوبی براي اصرار کلیساي مسیحیت در باره ي واقعیت اراده ي            

ه و توان فردي براي استفاده ي از آن براي تسکین گناه اولیه* و افـزایش شـانس بهشـت رفـتن وجـود داشـت

سـت کـه بسـیار مراقـب است. در الفاظی سکوالرتر، بر ما آکادمیک ها، بعنوان مقتدران عصر علـم فـرض ا

  وهمی است.  آزاد اظهار نظر هاي راسخی در این باره باشیم که اراده ي

-----------------  

از هنگام تولد اسـت ا گناه اعقابی دکترین مسیحیت از وضع گناهکاري ذاتی انسان *مترجم: گناه اولیه ی

 از میوه ي ممنوعه ي ستور یهوه برخالف دانجام داد و در بهشت  گناهی که بعلتناشی از حبوط آدم که 

  .خوردبه روایات دیگر)  -خرد (سیب یا گندمدرخت 
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بگوئیم، چنین نیست؟ بسیار خوب بله، ما  ر که می بینیماما دست نگهدارید، ما باید حقیقت را آن طو            

 ئن هسـتیم کـه اراده يآیا ما واقعاً مطم وع چیست؟بکینم. اما واقعاً حقیقت این موض باید این کار را احتماالً

  وهمی است؟ دو بخش بعدي همین سؤال را از دیدگاه علمی مورد بحث قرار می دهند.  آزاد

  

  آزاد .علم اعصاب اراده ي2 

و در  –فرد بستگی دارد  آزاد را کشته است؟ جواب کامالً به تعریف اراده ي آزاد آیا علم اعصاب اراده ي

گرائـی آن صـحبت مـی آزاد ره ي توافق گرائی، تناقض گرائی یـا نـوعاین مورد اهمیتی ندارد که آیا در با

یک عمل بجاي عمل دیگري  آغازگري آگاهانهمستلزم  آزاد کنیم. اگر هر یک از این تعاریف اراده ي

را کشته اند. مدارك فراوانـی  آزاد باشد، جواب بله خواهد بود، عالمان علم اعصاب چنین نوعی از اراده ي

  اعمال قصدي آگاهانه شروع نمی شوند.ه در دست هستند ک

در حیطه ي علوم تجربی بنجامین لیبـت بـود.  آزاد پیشگام در موضوع پیش کشیدن ایده ي اراده ي

در زمـان حـال بخـوبی شـناخته شـده اسـت: ایـن  (Libet et al. 1982, 1983)آزمـایش اصـیلش 

مـل خـود انگیـز مـزدوج اسـت (پتانسـیل که بـا یـک ع اتفاقآزمایشات نشان می دهند که پتانسیل مرتبط با 

هزارم ثانیه قبل از این که شخص مورد آزمایش  350در حدود  RP=(rediness potential آمادگی

ایـن نتیجـه ي قابـل تکـرار و از نظـر  مل داشته، ظاهر مـی شـود. سـالهاگزارش می دهد که آگاهانه قصد ع

آگاهانه اي آغاز مـی شـوند.  –قصدي بطور پیش اسلوب شناسی قدرتمند به این معنی گرفته شد که اعمال 

نشان داده اند کـه هنگـامی کـه همـان فعـل  (Pockett and Purdy, 2010)جدیداً پاکت و پردي 

پتانسـیل زمـان شـروع در نتیجـه ي تصـمیم خاصـی باشـد،  طور خود انگیزي به انجام نرسـیده باشـد، بلکـهب

می شود که تقریباً در حدود زمـانی اسـت کـه شـخص آنقدر کوتاه  آمادگی که قبل از عمل ظاهر می شود

مورد آزمایش گزارش می دهد که تصمیم آگاهانه گرفته که عمل را به انجام برساند. این یافتـه را احتمـاالً 

می توان با این حقیقت که بخشهاي با شروع زودتر پتانسیل آمادگی بیشتر در ارتباط با انتظار داشتن یا آماده 

 گـرفتن باواقعاً ص مورد آزمایش چنان اشخادر شرائط تصمیم گیري،  کردن یک عمل: شدن است تا آغاز

براي آماده ي حرکت شدن ندارند.  ند که توان پردازش کردن اضافیمشغله دار(نسبتاً پیچیده)  الزم تصمیم

  ظاهراً، این نتایج احتمال این که آگاهی مستقیماً موجب افعال می شود را اعاده می کند.
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آزمایشات بی شماري توسط دیگران نشان می دهند که زمـانی کـه در آن فـرد مـورد آزمـایش اما، 

تحت تأثیر قرار مـی گیـرد کـه بعـد از  رویدادهائیباهم  ی دهد که یک عمل را قصد کرده استگزارش م

بـازخورد بـه فـرد در بـاره ي کـردن ، و هم با دستکاري (Lau et al. 2007)انجام عمل پیش می آیند 

بـراي مثـال اگـر افـراد مـورد  .(Banks and Isham 2009) اسـت رویـدادهی که در آن عمل زمان

اند کـه  رویدادهآزمایش را طوري گول بزنند که باور کنند که هر یک از اعمالشان تدریجاً دیرتر از زمانی 

این و آزمایشات  اند، زمانهاي گزارش قصد این اعمال هم تدریجاً دیرتر و دیرتر خواهند شد. رویدادهواقعاً 

 .Wegner 2002; Pockett 2004; Aarts et al. 2005; Pockett et al)دیگـر 

2006; Kὒhn and Brass 2009; Rigoni et al. 2010)  ًکـه آغـاز  دال بر این هسـتندقویا

اسـتنتاج  رویـدادافعال قصدي به هیچ وجه آگاهانه ادراك نمی شوند. فرد مورد آزمایش به سادگی بعـد از 

  کند که آنها هستند که باید زمان کوتاهی قبل از حرکت آن را آغاز کرده اند.  می

چه اعمال بطور آگاهانه آغاز  به نفع موضعی وجود دارند که برهاناما، علیرغم این گفته، حداقل دو 

لـذت  آزاد از یکی از سه طعم اصـلی اراده ي ندارد که آیا فرد شوند یا نشوند اهمیت چندانی در این مسئله

  می برد یا نه.

ترکیبـی از آگاهیتـان و عملکردهـاي  – "شـما" –این موضع منطقی است که هر فردي  .1

ناآگاه مغزتان هستید. اگر چنین نبود، تمامی پردازش هاي ناآگاه که ادراکات آگاه شما 

به حسـاب نمـی آمـد.  "شما"را پی بندي می کنند (براي مثال، بینائی شما را) بخشی از 

وضع بسیار مورد شکی است، بخصـوص اگـر در نظـر بگیـریم کـه حافظـه ي این بنظر م

کـه شـما را  در نظر گرفته می شودطوري تاریخچه ي شخصی (اتوبیوگرافی) که عموماً 

 بی همتا می سازد در اکثر اوقات در سطح ناآگاه باقی می ماند.  "شمائی"

نـی، غیـر رفلکسـی) رد شود، آغاز کردن و کنترول اعمال قصـدي (یع 1حتی اگر موضع  .2

نسبتاً  جزئیات هر عمل خاصی رویدادهافقط جزئی از سؤال است. در طرح بزرگتري از 

بـه  ،حـداقل تـا حـدي ،، که در آن این جزئیات بطور غیر قابل اجتنـابیبی اهمیت اند

اراده براي برداشت کلی بطور مستدالنه اي د. نشرائط محیطی در همان زمان بستگی دار

دقیقـاً خاصـی، در زمـانی کـه  عواقـببا هدف  که عملیاست  تصمیمی مهمتر  آزاد ي

 تعیین نشده در آینده به انجام برسد. معموالً چنین تصمیماتی آگاهانه گرفته می شود.

لذا من برهان می آورم که، با وجود این که علم اعصاب واقعاً نشان داده که اعمال خـاص قصـدي (ارادي) 

نیستند. در حقیقـت علـم  آزاد ین یافته ها تیر خالصی براي کل ایده ي اراده يآغازي آگاهانه ندارند، اما ا
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اعصــاب از ایــن هــم جلــوتر رفتــه اســت: یعنــی نشــان داده کــه افعــال ظــاهراً ارادي کنتــرول شــده نیســتند 

(Jeanerod 2006)  رسمیت شناخته نمـی شـوندبه یا حتی آگاهانه (Pockett 2009) امـا .

  ندارند.  آزاد نسخه ي معنی داري از اراده ي رویهمرفتهن نتیجه گرفت که انسانها هنوز هم نمی توان از ای

  

  آزاد . فیزیک اراده ي3 

  

ي گرائی. فیزیـک در آزاد تعریف شدند: توافق گرائی، تناقض گرائی و آزاد در بخش اول سه نوع اراده ي

  باره ي این ها چه می گوید؟

است، و به این طریق آن را با هیچ نـوع علمـی نـه مـی توافق گرائی به سادگی یک گزینش توصیفی 

ي گرائی که درگیر تولید دائمی اعمال بدون هیچ پـیش در آمـد فیزیکـی آزاد توان ثابت کرد و نه رد کرد.

اعمالی که به هیچ عنوان پیش در آمد فیزیکـی ندارنـد در است، بطور واضحی براي اکثر مردم اشتباه است. 

طور کاملی اتفاقی هستند و آن چنان غیرقابل پیش بینی که کسـانی کـه دائمـاً چنـین ارتباط با دنیاي خارج ب

رفتاري تولید می کنند در بهترین وضع به سرعت خودشان را در بخش روانی، یا در بدترین وضع در گوري 

  زودرس پیدا می کنند. 

وان با فیزیک مورد مطالعه می ت ي که واقعیت آن را بطور مستدالنه ايآزاد بنابراین تنها نوع اراده ي

حقیقـت  سـببی، اگـر جبرگرائـی آزاد قرار داد نوع تناقض گرائی است. در تعریف تنـاقض گرائـی اراده ي

ناشـی  آزاد نمی تواند وجود داشته باشد. بیشتر ابهامات و ترس در بـاره ي اراده ي آزاد داشته باشد اراده ي

اسـت. چنـد پـاراگراف بعـدي چنـین گـزاره اي را یک حقیقت علمـی  سببیاز فرض شایعی است که جبر 

  موشکافی می کند.

را (کـه از ایـن بـه بعـد  سـببیدائره المعارف فلسفی استنفورد جبر ما باید با یک تعریف شروع کنیم. 

 رویـدادهاياین ایده که هر اتفاقی نـاگزیر شـده ي "براي سادگی به آن جبرگرائی ارجاع می شود) بعنوان 

تعریف کرده است. این تعریف بالفاصله پیشنهاد  "به اضافه ي قوانین طبیعت است ،اعاوضپیش در آمدي و 

می کند که واقعاً هیچ جواب ممکنی براي سؤالی وجود ندارد که آیا جبرگرائی یک حقیقت علمی است یا 

   نه.
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  پیش می آیند: چندین مسئله

همـه ي قـوانین "که م) زمان حال نمی دانیم ( و ممکن است هرگز ندانی ما بطور روشنی در .1

یک قانون طبیعت باشد. این ایـده اخیـر را ممکـن  آزاد چی هستند. شاید اراده ي "طبیعت

است بتوان یا نتوان بعنوان معنائی رد کرد، اما بیان اولـی بطـور غیـر قابـل انکـاري درسـت 

 است.

بـدانیم) کـه  ما هم چنین نمی دانیم (و احتماالً با جزئیاتی کافی، هرگز هم نخواهیم توانست .2

پیش در آمدي و اوضاع چی هستند. این به این معنی است که ما هرگز  رویدادهايهمه ي 

را دوباره بازسازي کنیم. این امر به نوبه  و اوضاع رویدادهانخواهیم توانست همان سري از 

کلیـدي را کـه بتوانـد  یي خود به این معنی است که ما هرگز نخـواهیم توانسـت آزمایشـ

پـیش  رویدادهايکه آیا با همان  ببینیمبا آن کند، به انجام برسانیم، که  باطلرا  جبرگرائی

در آمدي و شرائط (همراه همان، قوانین فرضاً الیتغیر طبیعی) همان نتیجه دوباره ایجاد مـی 

، بـا سـپاس از اثبات نمی شود می شود (گرچه نه اثباتشود. اگر چنین کردند، جبرگرائی 

. اگر چنین نکردند، جبرگرائی باطل می شود: اما ما باید خیلـی ز جزء)مسئله ي قیاس کل ا

پیش در آمدي و شرائط را دوباره سـازي  رویدادهايمطمئن باشیم که ما واقعاً دقیقاً همان 

 کرده ایم.

به غیر از این برهانهاي کلی، بدون شک فیزیک علمی است که باید بیشـترین حـرف را در  .3

زیـر کمـک  دالئـل ائی حقیقت دارد یا نه را بزند. اما در واقع بـهباره ي این که آیا جبرگر

 زیادي از این جهت بدست نمی آید:

ریاضی فیزیک براي شرح طرز کار دنیا بسیار خـوب کـار  جبريمعادالت  الف.  

می کنند. در نگاهی سطحی، این ممکن است تصوري را ایجاد کند که جبرگرائی 

دالتی خیلی موفقیت آمیـز اد دارد که چنین معحقیقت دارد. اما یک ناحیه اي وجو

به این معنی کـه فـرض مـی گیرنـد کـه  ،تقارنی هستند –. همه ي آنها زمان نیستند

رو بجلوکار مـی کننـد در زمـان رو بـه  عاملیت جبري به همان طریقی که در زمانِ

عقب نیز کار می کنند. اما تمامی مناظره هاي تجربی دنیـا دال بـر ایـن هسـتند کـه 

افتند. وزنه ها هرگز باال نمـی افتنـد. گلـدان هـاي اتفاق نمی ت هاي عقب رو سببی
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نمی کنند. پیش بینی هـاي مـدل مونتاژ شکسته هرگز خودبخود خودشان را دوباره 

 بـراي مثـال، مـدل ویلـر[ ت عقب رو هستندسببیهاي فیزیک کوانتومی که محتاج 

(Wheeler) پـیش  دقیقاً با ]ب تأخیريبراي توضیح نتایج تجربی آزمایش انتخا

 (Bohm) مـدل بـوهم[ت عقـب رو نیسـتند سـببیبینی هاي مدل هائی که محتاج 

  همتائی می کنند. ]براي توضیح نتایج همان آزمایشات 

را در  رویـدادهاکـه دقیقـاً تحـول  ،(Schrὃdinger)ب: معادله ي شـرودینگر 

ت. امـا معادلـه ي مقیاس اندازه هاي کوانتومی شرح مـی دهـد، مطمئنـاً جبـري اسـ

و شرائط پـیش  رویدادهاشرودینگر هرگز اطمیانی در باره ي نتیجه ي یک رده از 

ادله فقط احتماالت آماري را بدست می دهند. این مع –بدست نمی دهد  در آمدي

و شـرائط پـیش در  رویـدادهاهر اتفاقی مسـتلزم "تعریف جبر محتاج این است که 

  "آمدي است.

  

و هرگز نمی تواند  – نیستیک حقیقت علمی ثابت شده اي  سببیی کنم که جبر بنابراین من ادعا م

  باشد. 

حقیقتی که ما در پایـان بخـش اول در جسـتجویش بـودیم ایـن اسـت کـه نـه علـم معلوم شد که لذا 

شـند کـه محتـاج آغـاز را بکُ آزاد اعصاب و نه فیزیک تا حال توانسته اند شکلی از تنـاقض گرائـی اراده ي

  اهانه ي اعمال نباشد.کردن آگ

توافق گرایان را بکشـد. بنـابراین مـن پیشـنهاد مـی کـنم کـه  آزاد و البته هیچ چیز نمی تواند اراده ي

وهمـی اسـت. نـه تنهـا  آزاد ي نشان داده کـه ارادهقطعاً  احتماالً عاقالنه است که دیگر نگوئیم که حاال علم

  ر این حقیقت هم ندارد.عالوه ب –چنین بیانی از نظر اجتماعی خطرناك است 
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  فصل شانزدهم

  

  ، یک وهم؟آزاد اراده ي

  جوابی از دیدگاه واقعیت گرائی احساساتی             

  

  

  مورین ساي                                
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کـه  کـرده انـداین تصـور را ایجـاد  معرفتی بر اساس گفته ي بعضی ها، یافته هاي متنوع در علوم اعصاب و

یک وهم است: یعنی ما خود را بعنوان عامل درك می کنیم، اما در واقع مغز ماست که قبل از  آزاد ده يارا

 ,Soon, Brass, Heinze) ، آبداع کرده، وقضاوت می کندگرفتهتصمیم  کاري بکنیم "ما"این که 

and Haynes 2008; Libet and Gleason 1983) تمـایز بـین  دیگران جواب داده اند که

کـه دانشـمندان  موضـوع یـا ایـن ،2003Dennett  1(مفهومی ندارد (بـراي مثـال  "مغزهاي ما"و  "ما"

 Roskies)و مسـئولیت وجـود دارد را بـد برداشـت مـی کننـد  آزاد ارتباطات مفهومی که بـین اراده ي

مـی در نظـر  آزاد . بعضی دیگر یافته هاي علم اعصاب را بـی ارتبـاط بـا دیدگاهایشـان از اراده ي(2006

تناقض دارند، لذا، نمی فهمند  آزاد گیرند. این ها براي شروع باور ندارند که پردازش هاي جبري با اراده ي

 Sie and Wouters)  متنـاقض هسـتند آزاد که چرا پردازش هاي جبري در مغـز مـا هـم بـا اراده ي

فهمیـد. در  آزاد این جواب آخري را باید برعلیـه پـس زمینـه ي بحـث فلسـفی اراده ي .(2010 ,2008

بعنوان یک مسئله ي متافیزیکی برخورد می شود، مسئله اي که باید حل شود تا ایـن  آزاد فلسفه، به اراده ي

را نتیجـه ي  اخالقـی مسـلک هـاي که مشروعیت روش هاي مسئولیتی را بتوان مورد بحث قرار داد. ظهـور

 مورد بحثتوانی مرتبط با آن) و سؤال اساسی هستیم (یا  آزاد فرضی در نظر می گیرند که ما داراي اراده ي

نظر داریـم کـه از ایـن بحـث  ردر این فصل ما د 2این است که آیا این فرض با جبرگرائی مطابقت می کند.

  دوري جوئیم. "متافیزیکی"

 سؤالی که ما در این فصل به آن عالقه داریم این است که آیا یافته ها ي علمی فوق الذکر با استفاده           

وقتی که این مفهوم از زاویه ي دیگري مورد بررسی قرار گیرد، ارتباطی پیـدا  ،آزاد ي ما از مفهوم اراده ي

مــی گــوئیم (بررســی  آزاد بــه اراده ي "واقعیــت گرائــی احساســاتی"بررســی مــی کنــد. مــا بــه ایــن زاویــه 

approach = PS sentimental pragmatic .(3 ه رسـاله جاي پاي چنین بررسی را می توان بـ

 بـرعکس ِ 4رسـاند. ) 1962Strawson( "آزادي و انزجـار"پیتـر استراسـن تحـت عنـوان  معـروفي 

را بعنوان مفهومی کـه بطریقـی پـیش در  آزاد بررسی متافیزیکی، بررسی واقعیت گرائی احساساتی اراده ي

اي روزمـره در صحبت هـ بلکه فرض بر این می گیرد که آمد مسئولیت اخالقی ما نیست برداشت نمی کند.
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خاصی مشـخص  واکنشیگرایشات د که با نبطور طبیعی از آداب و رسومی بر می خیز آزاد باره ي اراده ي

د. در نخوانده مـی شـو "احساساتی"د که ما نسبت به یکدیگر اتخاذ می کنیم. به این دلیل است که نمی شو

ر داده می شود. به این علت اسـت کـه قرا صحنهمرکز در  آزاد این بررسی، اهداف عملی از مفهوم اراده ي

    خوانده می شود.  "واقعیت گرا"

 هسـته يکـه  ولیت اخالقـی ساختار این فصل به این طریق است. اول، ما وظیفـه ي اجتمـاعی مسـئ    

شده برخاسته  به این دلیلمربوط به مسئولیت رویه هاي   قرار می دهیم.برررسی  موردرا است  PS يمرکز

م تـا احتیاجاتمـان را بـه دیگـران وابسـته هسـتی ،ا هم همکاري می کنـیمافمان بسیدن به اهدراي راند که ما ب

همیشه واضح نیست که بعنوان بخشی از ایـن کوشـش  به این علت کهو به اهدافمان برسیم و  برآورده کرده

ین نـوع رفتـار ممکن است از نظر انتظارات و ایـده هایمـان در بـاره ي بهتـر چگونه باید رفتار کنیم. بعالوه،

و تطــابق  دالئــل رد و بــدل کــردناســتمرار  از دیگــران متفــاوت باشــیم. مــا کــردن در مســیر ایــن کوشــش

  براي پردازش هماهنگی اهمیت زیادي دارند. ترفتارهایمان بر اساس این تبادال

فضـاي اسـتداللی موجـب ظهـور بـه اصـطالح  دالئـل لکه چگونه این تبـاد خواهیم داددوم، ما شرح 

(space of reasons) .م در خدمت سازگاري با انتظـارات مسئولیت ه مربوط بهرویه هاي   می شود

سـازگار کـردن فضـاي  و هـم در خـدمت ،اسـتفضاي استداللی  التزامات هنجاري و سازگاري رفتار ما با

پـیش مـی آینـد (ماننـد تفـاوت در انتظـارات  مـا که در زندگی اجتماعیاست مشکالتی  لواياستداللی در 

اسـتدالالت). مـا دلیـل خـواهیم آورد کـه  لـوايرفتارمـان در رتوان سـازگار کـردن د هنجاري و تفاوت ها

فضـاي قـراردادن خودشـان در "شرکت کردن در این آداب و رسوم محتاج این اسـت کـه مـردم قـادر بـه 

مردمی را که  نمی تواي اجتماعی آداب و رسوم، فقط وقتی  اما،با در نظر گرفتن وظیفه 5باشند. "استداللی 

تطبیق دهنـد،  استدالالت لوايرفتارشان را در  بتوانند که هنجاري گردن نمی نهند سرزنش کرد به انتظارات

نه هنگامی که قادر به چنین کاري نیستند. بنـابراین، مـا بایـد بـین مـوارد جـواب نـدادن بـه اسـتدالالتی کـه 

یشات واکنشی اخالقی از قبیل سرزنش، انزجـار، و عندالمطالبه هستند و مواردي که مطالبه ي پاسخی با گرا

 آزاد کـه در اینجاسـت کـه مفهـوم اراده ي خـواهیم آوردبرآشفتگی نمی کنند، تمایز قائل شویم. ما دلیـل 

  کاربرد خودش را پیدا می کند.

سوم، ما توجه خودمان را معطوف به یافته هاي علمی دهه هاي اخیر می کنیم که بنظرمـان ارتبـاطی بـا 

فهمیده می شوند). ما بر یافته هائی تمرکز می کنیم که نشـان  PS بررسی منظراز یعنی دارند ( آزاد اده يار

و مطمئنـی بـه  بالفصـل ن نگرانه يدرو ) فاقد شفافیت عاملیتی هستیم، یعنی که، دسترسی1می دهند که ما (
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اهی در فهـم اعمـال خودمـان دچـار ) مـا گاهگـ2مان نداریم، و این که، در نتیجه، (یاي رفتارهمنشاء انگیزه 

 عملی همیشه نمی دانیم که چرا به گونه اي کهمفهوم دچار اشتباه می شویم که می شویم. ما در این  ’اشتباه‘

وقتی به ها  رفتار کردیم و یا تمام داستان را نمی دانیم. ما متعاقباً بحث خواهیم کرد که این یافته از ما سرزده

و  با دیگران رد و بدل می کنیم تا خودمان را توجیه کـرده که  دالئلی  که ما دنشومی  مربوط آزاد اراده ي

یـا (ب) شکسـت خـورده  ،انـدم پیشنهاد کرده وکه علی اثر بخش دیگران را بفهمیم، (الف) در ارائه ي عللی

 ثر گرایشاته علوم نشان داده که اثري ندارند. تحقیقات در باره ي ادهیم کمی ارائه دالئلی  بطور ساختاري

 ادبیـات موقعیـت گرائـی .مثـال هـائی در ارتبـاط بـا (الـف) هسـتند، کلیشه اي بودن ها، وتبعیضـات معرفتی

(situationist) مثالی در مورد (ب) است که انکار می کنند که وجود فضیلت ها قابل نشان دادن هستند .

در درجه ي اول نگران  ند که مان هستشات اند که دال بر ایمجموعه اي از آزمای (ب) ي برايدیگر مونه ين

ت ثابـت ااگر ایـن مجموعـه از تحقیقـکه، خواهیم آورد این هستیم که اخالقی بنظر برسیم. بنابراین ما دلیل 

براسـاس منطـق و "که ادعا می کنیم کـه، بـراي مثـال،  شونددر مواردي باید منجر به بازنگري جدي  شوند

کـه رفتارهـاي " و یـا ایـن "کـردیم، ي رارفتاربودیم که خودمان این  آزاد استدالالت و بر پایه ي اراده ي

کـه " یا اینو ")،ندخودمان انجام نگرفت آزاد توسط اراده يیا  ( ندانجام نگرفت بطور مستدالنهغیراخالقیمان 

  "و با دلیل انجام شدند. آزاد رفتارهاي غیراخالقی دیگران با اراده ي

مسـئولیت  انتسـاباتکه چرا بـا در نظـر گـرفتن وظیفـه ي اجتمـاعی  عالوه بر این ما شرح خواهیم داد 

 آزاد یعنـی ایـن کـه اراده ي طوري که در این نوشته فهمیـده شـده، ،آزاد اخالقی و نقش برداشت اراده ي

به مردم اجازه می دهیم که مقدار زیادي  ات غربیدر اجتماعما  6وهمی است منطقی بنظر نمی رسد. ادعائی

کنند. یعنی که، ما مقـدار زیـادي  ك خود را با محدوده اي که قانون تعیین کرده، هماهنگاز زندگی مشتر

می کنیم: به حیطه اي که در آن مردم به  محولودمان رابه حیطه ي اخالقیات نظامات روابط بین فردي خاز 

 به طریقی که کـه ، دقیقاًدهندفهمی می رسند که با تبادل استدالالت چه کاري باید و چه کاري نباید انجام 

هـم در دو بخش اول این فصل آورده شده است. این امر محتاج این است که ما اعتماد زیادي به توان مردم 

هم در آمادگی و ، و ردوجود دا از آنها داشته باشیم که در شرائط گوناگون چه انتظاراتی سنجیدنبراي این 

. یافتـه هـاي شـان بـه انجـام برسـانندآزاد استفاده از اراده يتا آن چه را که از آنها انتظار می رود با  توانشان

علمی اي که در این فصل مورد بحث قرار می گیرند، گرچه از نظر عملی مهم و جالب توجه هستند، دلیلی 

  نمی دهند که فکر کنیم این اعتماد بی جائی است.بدست 
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  وظیفه ي اجتماعی انتسابات مسئولیت اخالقی 1بخش  

  

مردم با هم همکاري می کنند تا به اهدافشان برسند محتاج راهی هستند تا رفتارشان را هماهنگ هر وقت که 

دست یافـت. اغلـب، کسـانی کـه درگیـر  به اهداف زیادي فقط با فعالیت هاي سازمان یافته می توان  7کنند.

یشان بـه کمـک بـه چگونه پروژه را پیش ببرند، و در توانهایک پروژه ي مشترك هستند در باره ي این که 

دارند. در نتیجه محتاج این هستند که طی انجام پروژه با یکدیگر تبادل  امیال و ایده هاي متفاوتی اجراي آن

 اول ایـنبایـد  داشته باشیم که خانه اي بسازیمنظر کرده، و به تقسیم کار بین خودشان برسند. اگر ما در نظر 

 الزم اسـت عالوه بـر آن ختمان پابرجا، چگونه تأمین شود)، ویک سایعنی، الزمه ي تکنیکی را دارا باشیم (

درگیر ساختن خانه مـی شـوند  افراد گوناگونی کهبه موافقت برسیم.  ،فتقسیم وظائ که براي طرح خانه، و

عـالوه باشد، دیگري در رنگ کردن)، اما  آجر چینی خوب درتوان هاي مختلفی دارند (یکی ممکن است 

(یکی به پول احتیاج دارد، یکی دیگر صاحب خانه مـی شـود). بنـابراین،  ی داردختلفمنافع مبراین هر کسی 

هر کدامشان باید چه اندازه وقت این که یک خانه ي خوب چه چیزهائی الزم دارد،  ي در بارهافراد درگیر 

  . ، این افراد انتظارات مختلفی خواهند داشتسرمایه گزاري کنند، و قس علیهذا و انرژي

مشـترك دو جنبـه ي مهـم ولـی متمـایزي دارد. اول، مـا بایـد تصـمیم رویه هاي   ماهنگ کردنه            

بگیریم چه باید انجام شود (طرح خانه و طریق ساختن ان) و از افراد مختلفی که درگیر هستند چه انتظاراتی 

می گـوئیم:  "ت هنجاريانتظارا"وجود دارد. ما به انتظاراتی در باره ي این که چگونه افراد باید رفتار کنند 

ي ایـن کـه چـه کـاري  تی که کی باید چه کاري انجام دهد، چرا، و چه وقت (وگاهی در بارهایعنی انتظار

کننـد، یعنـی کـه بـه  همان طـور کـه انتظـار مـی رود رفتـارانجام داد). دوم، باید مطمئن بود که افراد  نباید

 رویـه ي "جنبـه ي پـردازش"و  "جنبـه ي طرحـی"ها . اجازه دهید به این جنبه ایستندبقولشان سر اصطالح 

  هماهنگ کننده ي مشترکمان بگوئیم.

اولیـاء امـور، سـنت، آداب چندي به ما کمک می کنند که این دو جنبه تحقق پیـدا کننـد (اطاعـت از         

هند ی شوند آن چه را که از آنها انتظار می رود انجام دمهمی که مردم تشویق مرویه  روال رأي دادن). یک

این است که برایشان روشن کنیم که چه انتظاري از آنها مـی رود. همـان طـور کـه در بخـش بعـدي شـرح 

است که براي مردم روشن شود که از آنها چه انتظـاري  این بیجنبه ي مهمی از اجتماعات غر داد، خواهیم

رفتـار کننـد. راه چرا، همین کافی است که عـادت کننـد کـه بـر ایـن اسـاس که می رود و شرح داده شود 
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دیگري که می توان مردم را عادت داد که بطریقـی کـه دوسـت داریـم رفتـار کننـد روش شـرطی شـدن و 

را مجـازات  هامی توانیم آن است. وقتی که مردم در آن چه از آنها انتظار می رود قصور می کنند دستکاري

دهیم. مجازات می انتظار می رود پاداششان  همان طور که براي انجام (یا فراتر رفتن از) آن چه از آنها ،کنیم

. اما، چیـزي کـه معمـول ردازش هاي شرطی کردن عمل می کنندبعنوان بخشی از پبطرق مختلفی  پاداشو 

از آنهـا  است که در موقعیتهـاي مختلـف رفتاريبه توان مردم براي یافتن  اعتماد زیادغربی است  اتاجتماع

 "خودشـان آزاد اراده ي"نهـا انتظـار مـی رود بـا آان تا آن چه را کـه از انتظار می رود، و در تمایل و توانش

  یا با مقررات دیگر.  دستکاري، خشونت، مؤسسات رسمی فشارانجام دهند. یعنی، بدون توسل به 

، ما سعی می کنیم آنهـا را بـا وت هستندااین به این معنی است که وقتی که انتظارات هنجاري مردم متف       

ي این که چه انتظاراتی منطقی هستند به راه بیاوریم. از میان این بحث ها چیزي تحول پیدا می  بحث در باره

در بـاره ي ایـن کـه مـا در چـه  د: یعنی دیدگاه هاي منسجمکند که می توان آن را فضاي استدالالت خوان

، ستایش، انزجار، موقعیتی و تحت چه شرائطی چه باید بکنیم (وچه نباید بکنیم). احساسات اخالقی سرزنش

قدردانی، و خشم اخالقی بعنوان واسطه اي بین فضاي اسـتدالالت، انتظـارات هنجـاري، و اعمـال مـا انجـام 

کـار مـی  هچگونـ مسـئولیت پویـائیاین روش، یعنی وظیفه می کنند. اجازه دهید مثالی را براي فهم این که 

  د، بیاوریم.کن

که  رستورانیدوچرخه اش را در گوشه ي کافه  پمپ باد (Arno)قبل همکار من، آرنو  مدتی

 آزاد نهار خورده بود، گذاشته بود. او می خواست که براي قدم زدن بعـد از ناهـار دسـتانش

 باشـد. وقتـی او برگشـت،پمپ بـاد  کافه قول داده بود که مراقب متصدي پیشخوانباشد، و 

تـوجهیش سـرزنش کـرد. کافه را بـراي بـی  متصدي پیشخواندزدیده شده بود. او پمپ باد 

اسـتفاده پمـپ بـاد  به او گفت که او به یکی از مشتري ها اجازه داده که از متصدي پیشخوان

از او را برنگردانده و قول داد کـه دفعـه ي بعـدي کـه بـه کافـه آمـد پمپ باد  کند، ولی او

 زد،آرنـو را منـزل زنـگ در  هفته بعد، یک زن جوان با رفتاري دوستانه. یک بازخواست کند

نین فرض کـرده بـود رداشته عذر خواهی کرد. او چرا به او داد و از این که آن را بپمپ باد 

پمپ باد  اوآن را فراموش کرده و احساس از دست دادنش را ندارد. لذا، پمپ باد  که صاحب

اه خانـه اش پنچـر شـده چرخه اش را که براي بار دوم در ر را با خودش برده تا الستیک دو

  8د. پرباد کن
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سرزنش کردن، و اثراتش را نشان  بالفصل دیگران را سرزنش می کنیم، وظیفه ياین مثال مواردي را که ما 

در   مردم مطابق آن چه که ما فکر می کنیم رفتار نمی کنند، آنها را سرزنش می کنیم. می دهد. ما وقتی که

نه رفتار سرزنش شده درخور فضاي هر دو طرف قضیه شرح می دهند که چگو ،تبادالت ناشی از این اتفاق

کاري که باید انجـام  ،است و آنها ممکن است به دیدگاه مشترکی از اتفاقی که افتاده  مشترك استدالالتی 

باشـد و او را پمـپ بـاد  مراقـب متصـدي پیشـخوان. آرنو انتظـار داشـت کـه می شد، و پاسخ مناسب برسند

رفتـارش را  متصدي پیشخوانت را بر آورده نکرده است. چون که بنظر او رسید که او انتظارا سرزنش کرد

 شرح داد. از نظر او او هیچ کار خالفی انجام نداده بود: او اجـازه داده بـود کـه یـک نفـر از دالئلی  با دادن

خانم است که باید سـرزنش شـود.  همان استفاده کند با این انتظار که آن را پس خواهد آورد. اینپمپ باد 

چـه بایـد  متصـدي پیشـخوانتوضیحات او را قبول کرد، متعاقباً نظر خود را در باره ي این که  و آرنو تفسیر

 اینبین  دالئل رد و بدل کردندر  آن خانم قبول کرد. بازخواست ازبکند عوض کرده و پیشنهاد او را براي 

 ویـدادهر؛ این شخص سرزنش شده است کـه تعبیـرات خـودش را از آن چـه کـه متصدي پیشخوانخانم و 

عوض کرده است، و قبول می کند که نباید آن را می برد و قول می دهد که آن را برگردانـد. بـاالخره، در 

تبادالت بین آرنو و این خانم؛ آرنو دوباره نظرش را در این مورد که چه اتفاقی افتاده عوض کـرده و قبـول 

کـه  سـرزنش کـرد بـراي دیـدگاه غلطـی می کند که این خانم را نباید براي دزدي سرزنش کرد، بلکه باید

  شخص با چیزي که اجازه ي استفاده از آن داده شده، چه باید بکند.

ـــر    مسئولیت "انتسابات" باید و شایدوظیفه ي  چیزي است که ما رویدادهراین مثال چه که دآن          در نظ

. وقتـی کـه مـا درگیـر کلمه ي مناسبی براي بکار بـردن نیسـت "انتساب کردن ها"گفتن کد مؤمی گیریم. 

نمی کنیم. چیزي که این مثال نشان  چنین تعامالت روزمره می شویم خودمان را درگیر هیچ اقدام نظریه اي

می دهد این است که تعامل با دیگران بعنوان افراد مسئول چه معنائی دارد. ما این تعـامالت را اخالقـی مـی 

هستیم که ایـن هم باور استراسن با ات اخالقی دارند. ما د ذناحساساتی که درگیر آنها می شو بینیم چون که

ارتباطـات بـین  چشم پوشیعاصر، بخش اساسی و غیرقابل مغربی  اتدر اجتماع لواکنشی، حداقگرایشات 

مسئولیتی روزمره ي ما هستند رویه هاي   این ها شکل دهندگان 1962Strawson ( .9(فردي ما هستند 

)(Wallace 1994; Scanton 1998رویـه هـاي   . حاال اجازه دهید کـه برگـردیم بـه ارتبـاط ایـن

  .آزاد که ایجاد می کند و مفهوم اراده ي فضاي استداللی، روزمره



 

 نشر آواي بوف                                                                      433

 

  

  

  آزاد و مفهوم اراده ي فضاي استداللی 2بخش  

  

با سرزنش کردن کسانی  خودمان را و اعمال ظارات هنجار يتدوچرخه نشان می دهد که ما ان پمپ بادمثال 

و آن  ،رویـدادهبراي تعبیرات مان از آن چه کـه  از انتظارات ما سرپیچی می کنند، و با تبادل استدالالتکه 

انجام داد، هماهنگ می کنیم. تبادالت همیشه به شکلی که ما در این جـا طـرح  رویدادپاسخ به چه باید در 

چه انتظـارتی بایـد چه موقعیتی در و از چه کسی  در باره ي این کهریزي کردیم هماهنگ نیستند. ما گاهی 

اما، حتی اگر ما بر سر یک رده از انتظارات مشترك با هم کنـار نیـائیم اغلـب  10موافقت نمی کنیم. داشت، 

ممکن است موافقـت کنـیم کـه بـا هـم موافقـت موجود برخورد کنیم. راه هائی پیدا می کنیم تا با وضعیت 

حتی ممکن است اقدامات سازمانی انجام دهـیم (مـورد را بـه نکنیم و هر کدام راه خودمان را پیش بگیریم. 

دستگاه هاي قانونی محول کنیم) و با این کار، یکدیگر را مجبور کنیم تـا رفتـاري را قبـول کنـیم کـه بـاور 

، جنبه ي پردازش: بعضـی داریم مناسب است. این موضوع ما را به جنبه ي دوم انتسابات مسئولیت می آورد

  دم را مجبور کنیم که چیزي را که باور داریم انجام دهند.اوقات ما باید مر

یا حتی  مشترکمان اجباررویه هاي   و به هدف هماهنگیبراي جلوگیري از اعاده مورد به مؤسسات،           

را فـرض  امورما این  11 خشونت، تبادل استدالالت و جستجو براي زمینه ي مشترك راه هاي خوبی هستند.

انجـام مـی دهنـد  "خودشـان آزاد با اراده ي"معاصر می دانیم. وقتی کسانی کاري را غربی  اتمهم اجتماع

 است که می توانند با آن تعیین هویت کنند اي یکار چگونه درخور شبکه ي استداللمی بینند که این  یعنی

ر مـی (یعنی که آن را بعنوان استدالل خودشان ادراك کنند)، هماهنگی فعالیت هاي مشترك بسیار آسان تـ

سـتدالالت . اجازه دهید که برگردیم به مثال پیش پا افتاده ي خودمان تا موردمان را بحث کنیم. تبادل اشود

هر یـک  دالئل رد وبدل کردناین حقیقت نفع می برد که در از  پمپ باددر سناریويِ  هماهنگی مانند مثال 

به علـت ایـن کـه  تصدي پیشخوانممی کند.  احساس مسئولیت براي رفتارهاي خودشاز شرکت کنندگان 

. از آن جـا کـه مؤاخذه کندپیشنهاد می کند که خانم را  دمی کراحساس مسئولیت  پمپ باد براي گم شدن

تعیـین را برگردانـد. پمـپ بـاد  این خانم احساس مسئولیت براي آداب مشترك می کند باعث می شود کـه
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که از  مردم را قادر می کند که آن چه را ظار می رودچرا آن چه که انتطار می رود انت که  دالئلی  با هویت

آنها انتظار می رود انجام دهند. وقتی که مـردم احسـاس مـی کننـد نسـبت بـه آداب مشـترك و اعانـه هـاي 

باشند  هتر تشویق می شوند که مراقب چیزهائیب ،آن چه که انجام می دهند) مسئولیت دارند یعنیخودشان (

(طرح و پردازش)  ي هر دو جنبه از لذا، فضاي استداللی رفتار کنند. هاو بر طبق آن انتظار می روداز آنها که 

می توانیـد بـراي دیگـران که وقتی . کلیدي بازي می کند نقشالیت هاي مشترکمان، فع در هماهنگ کردن

تـان ئـل دال کردید و یا بتوانیـد آنهـا را قـانع کنیـد کـه رفتارشرح دهید که چرا به طریقی که رفتار کردید، 

هستند. مورد نظر با کسانی دارد که درگیر موضوع  ي شما این امر اثري بر تعامالت آینده، کفایت می کنند

همین امر براي فعایت هاي اشتراکی پیچیده تر، که که توان شرح داد، اما بنظر می رسد کل تر می گرچه مش

در نتیجه منجـر بـه  ول این ها را درگیر می کنند، افراد بیشتر، لذا منافع بیشتر، تفاوت هاي فردي بیشتر، و امثا

  تبادل نظري چند وجهی می شود، نیز صادق باشد. 

عاقالنـه  نمسئولیتی مـارویه هاي   ي اجتماعی به هر حال، با در نظر گرفتن وظیفه ي هماهنگ کننده          

مسئول بدانیم. براي  نیستند قادر به انجامشان نیست که مردم را براي زیر پا گذاشتن انتظارت هنجاري اي که

 براي قصور در مراقبـت از ی را که دچار عقب ماندگی ذهنی استمتصدي پیشخوانمثال، احمقانه است که 

ر چنین انسانی خودش فهمد. اگکنیم وقتی که چنین درخواستی را نمی  دوچرخه ي کسی سرزنش پمپ باد

دهیم که آرنو نباید چنـین درخواسـتی  توضیح و باشدباید به او اطمینان دهیم که نگران نما  را سرزنش کند،

کنند تا چنین درخواستی  وبی او را مجهزبخ متصدي پیشخواناز او می کرد. البته مگر این که توانهاي ذهنی 

متصـدي دالنه نخواهد بود کـه اآن را به اجرا بگذارد. در این مورد، سرزنش جا دارد و عبتواند را فهمیده و 

  و مکالمات مربوطه نکنیم.  "پمپ باد  قرض دادن رویه ي"ر را درگی پیشخوان

 کـهاساسـی دارد  استناد مسـئولیت اهمیـت پویا بودنهمان طور که در بخش قبلی شرح دادیم، براي           

شرکت کردن هاي آنها در نظر گرفتـه  شدتو ، عالقه ها، ي آنهابین افراد، تفاوت بین توانهاکلی تفاوتهاي 

جـاري مشـترکمان که ما انتظارات هن ندهست استدالالت متعاقبیاسات اخالقی و تبادالت احس از طرق. شوند

داشـته باشـیم  بـراي چـیاز چـه کسـی و  چه وقتی، ی،اتیعنی که می فهمیم چه انتظار را ظرافت می بخشیم،

(Sie 2005). ي رویه هر کسی که قادر است خودش را در فضاي استدالالت قرار دهد می تواند در این 

ش زی از ایـن بـه اصـطالح پـردابطـور طبیعـی بعنـوان بخشـ آزاد برداشـت اراده ي 12خالقی شرکت کند. ا

متصدي . براي مثال، ممکن است منطقی باشد که ادعا کنیم که بر می خیزد، اما مقدم بر آن نیست جاگزینی

یا  "ارزشهاي او"انگر بی پمپ باد وقتی که فعل قرض دادن ،که مبتال به عقب افتادگی ذهنی است یپیشخوان
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از آن جـا را قرض داد پمپ باد  . وقتی که اواراده ي آزاد نداشته است نبود "طریق معمولی عمل کردنش"

ه اسـت ش عمل نکردآزاد اراده ي، به ما می گوید که او با هشده بود توجه نداشت ستی که از اوادرخو که به

بـه همـین  13مکن بود کـار دیگـري انجـام مـی داد. که اگر توجه بیشتري می کرد م بگویدممکن است  لذا

اختالل ذهنـی دارد،  پیشخوان به آرنو می گوید که متصدي ها مشتريیکی از ممکن است وقتی که طریق، 

دلیـل ایـن  اختالل حـواسنه "متصدي ادعاي خالف آن را بکند. او ممکن است چیزي شبیه به این بگوید: 

بـا ایـن  "دادم. يرا به مشـتري دیگـرپمپ باد با اراده ي آزاد خودم  ! منانجام دادمنبود که چرا این کار را 

ادعا متصدي پیشخوان ممکن است حالی کند که او باور ندارد که کاري که انجام داده اشتباه بوده اسـت و 

احتیاجی هم نمی بیند که دنبال بهانه باشد. یا، ممکن است باورنداشته باشد که اخـتالل تـوان ذهنـیش علـت 

استفاده کـرده تـا تأکیـد کنـد کـه او  "آزاد اراده ي"بوده و احساس تقصیربکند. در این مورد او از ملش ع

کاري کرده که حاال فکر می کند احمقانه بوده و کاري که نمی توان او را معذور داشت. این به ایـن معنـی 

بیـان کنـیم کـه فکـر مـی کنـیم تـا  را فرا می خوانیم آزاد است که، ما گاهی با اظهار تأسف کردن اراده ي

  عذرخواهی ها و رفع عیوب الزم هستند، نه بهانه جوئی یا بخشیدن.

 آزاد از زیر تعریفی سـاده و سرراسـت شـانه خـالی مـی کنـد. اراده ي PSدر بررسی اراده ي آزاد           

سر بر مـی عی در می یابیم، بطور طبی فضاي استداللیمفهومی است که وقتی که ما خودمان و دیگران را در 

کنـیم کـه بـراي اعمالمـان داریـم، دالئلـی  ما بعضی مواقع آن را استفاده می کنیم تا توجه را منعطف. آورد

بعضی وقتها براي بیان این که ما فکر می کنیم که اعمالمان اشتباه بوده و قابل بحشش نیستند، یعنـی کـه، مـا 

را  آزاد ب کنیم. بعضی مواقـع هـم مـا اراده ياحساس احتیاجی می کنیم تا معذرت خواهی کرده و رفع عی

مورد استفاده قرار می دهیم تا شرح دهیم که اعمال ما باید در مقابل طیـف محـدود گزینـه هایمـان فهمیـده 

گفتـه  یا کامالً خودمـان را بـا "خودم زندگی نمی کنم آزاد من در این محله با اراده ي"شوند، مثل این که 

معذور بـداریم. در مـوارد ایـن چنینـی و هـر مـورد  "چنین کاري را نکرده ام آزاد من با اراده ي "اي مانند 

می کند. حاال اجازه  یفهوظیفه ي اجتماعی انتساب مسئولیت انجام وظبعنوان بخشی از  آزاد دیگري اراده ي

افیزیکی را دهید تا برگردیم به یافته هاي علمی که بعضی بعنوان دلیلی گرفته اند تـا وجـود اراده ي آزاد متـ

  رد کنند.
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  می گوید چه ي آزاد در باره ي ارادهعلم به ما  3بخش              

  یافته هاي علمی 3,1بخش 

فکر کرده و صحبت می کنیم، علـم  هایمان در الفاظ مالحظات شخصی گزینشگرچه ما اغلب در باره ي 

رفتـه بـدون ایـن کـه از آنهـا قـرار گ معرفتـیگرایشـات ثابت کرده است که ما اغلب ملعبه ي انواع  معرفتی

را اسـتفاده نکنـیم  فـالن داروکه  در مورد اینانتخابمان ما ممکن است داشته باشیم. لذا، براي مثال، آگاهی 

یـک توضیح براي انتخـاب  داریم که منافعش بیشتر از عوارضش هستند یا عقیده این طور توضیح دهیم که

نشان داده انـد  معرفتیندان علوم . در دهه ي اخیر، دانشممخاص را به نرم بودنشان استناد کنی جفت جوراب

که قادرند، علیرغم مالحظات فـردي کـه مـا بطـور روزمـره بـه آنهـا اسـتناد مـی کنـیم، چنـین انتخابـاتی را 

 بـه نوشـتجات در ایـن بـارهبـراي یـک نظـر اجمـالی بـر  ).Tversky 1981(براي مثـال کنند دستکاري

2011Kahneman   .نـد موقعیـت هـاي فراوانـی را ه ابعـالوه ایـن دانشـمندان توانسـت 41مراجعـه کنیـد

به ما خدمت می کننـد، موجـب شـوند کـه  که در اکثر شرائط بخوبی ،گرایشات مشخص کنند که در آنها 

 معرفتیدر ارتباط نزدیکی با علوم  که تحقیقات جامعه شناسی و اقتصاد رفتاريبهترین عمل را انجام ندهیم. 

ما اغلب با ویژگی هاي محیط اطرافمان یا طرز چیده شدن موقعیت یـا  انتخاباتکه  ین هستنددال بر اهستند 

مراجعـه Thaler and Sunstein 2008 متـأثر مـی شـوند (بـراي نگـاهی اجمـالی بـه موارد انتخابی

ین بـه چنـ وقتی از ما خواسته می شود گزینه مان را شرح دهیم، تمایل نـداریم کـه این موارد هم،کنید). در 

دال بـر ایـن رفته، تحقیقات جدید . رویهم(Nisbett and Wilson 1977)استناد کنیم  ویژگی هائی

دالئلی  ،یمه اکه نکرد انتخاباتی همفریب بخوریم و حتی براي  انتخاباتماتکه ما می توانیم در مورد  هستند

ما براي قراردادن  این همه تحقیقات نشان محدودیت. آیا (Hall and Strandberg 2012)بیاوریم 

که در بخش هاي قبلی این قدر اساسی بودند، نیستند؟ و در بـاره ي تحقیقـات  ،فضاي استداللیخودمان در 

  ؟می توان گفت در رشته هاي مربوطه ي دیگر چه

مـی نیـز  هاي دیگـر ، تبعیضات و کلیشهگرایشات تحقیقات در علوم اجتماعی هم نشان داده اند که           

 بدون این که ما از آن ها باخبر شویم ،راه بیافتندیا فعال شده،  قی که رفتارهاي ما را متأثر کنندبه طریتوانند 

(Wilson 2002, ch. 9; Fine 2006, ch, 8; Kunda and Spencer 2003) یکـی .

مـی بـاقی  اثـر بخـش ناپسـند آمـده انـدبنظر از شرح هائی که چرا کلیشه ها و تبعیضات حتی بعد از این که 
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تحقیقـات  .(Kelly and Roedder 2008)تلـویحی باشـد  گرایشـات ممکن است پدیده ي  نند،ما

مسـتعد  16گرایشـات تصریحی در ارتباط با این گرایشات وسیعی نشان داده اند که تقریباً همه ي ما علیرغم 

در روانشناسـی یافته هاي دیگـر به این یافته ها خواهم پرداخت.  . من دوباره15هستیم هم تلویحی گرایشات 

باعـث ویژگـی هـاي محـیط اطرافمـان کـه  نـد کـهدال بـر ایـن ا، که احتماالً تعجب آورتـر هسـتند اخالقی

ایجـاد مـی کننـد در قضـاوت پاکی را  احساس تمیزي وعکس بر یا  چندش آور ی مشمئز کننده واحساسات

 ;Schnall, Haidt, Clore, and. Jordan 2008)مــان شــریک مــی شــوند هــاي اخالقی

Schnall, Benton, and Harvey 2008) ما مـی دانـیم کـه تمیـز و سـرحال بنظـر رسـیدن در .

بسیاري از موقعیت هاي اجتماعی اهمیت دارد، براي مثال وقتی که توسط هیئت منصفه محاکمه می شـویم. 

 مشرائط آزمایشـگاهی هـبر شدت قضاوتهاي اخالقی ما در  "ا چندش آوريیو  تمیزي"مرتبط با  وضع ،اما

   17، و موجب شگفتی زیادي شده است. اثر گذاشته

شگفت زده شده اند. این  "زمینه یابیفلسفه ي  "یا  "فلسفه ي تجربی"افراد زیادي نیز با یافته هائی در         

ارزیابی تحت تأثیر  یا نه هکه قضاوت ما در این که آیا یک عملی عمداً انجام گرفت دال بر این هستندیافته ها 

اخالقـی  جنبـه يرا از  عمـل مـورد نظـرمـا  به این معنی کـه آیـا: قرار می گیرد عمل آنا از نتایج اخالقی م

بـه  کلی تري گرایشات ده ممکن است معرف این پدی 2006Nadelhoffer ( . 18( یم یا نهردوست دا

س زمان حال را گرایشی که اطالعات در دستریعنی باشد که بنظر می رسد به آنها مبتال باشیم:  ینتایج اعمال

 Baron and Hershey)تصـمیمی کـه در گذشـته گرفتـه شـده بکـار بگیـریم  براي ارزیابی کیفیت

اخالقـی را  مسـائل غـامضوقتـی مـا  *عصـبی –. عالوه بر این، بنظر می رسد یافتـه هـاي اخـالق (1988

ی و بسـیار جالـب حتی وقتی کـه قضـاتهاي انتزاعـ ،قضاوت می کنیم اثر کلی احساسات را به اثبات برسانند

 ,Greene 2005; Greene, Sommerville)درگیر مـی شـوند **مثل مورد کالسکه ،توجهی

)2001and Nystrom . 19 هدف این فصل جالب توجه مـی کنـد ایـن  را براي چیزي که این یافته ها

می کنـیم  را قضاوتاخالقی  مسائل غامضاین  ما هک طریقیرا در باره ي  موضوعاتی یافته هااست که این 

. یعنی که، تفاوتهاي قضـاوتهایمان را روشن نبودند قبل از ام ار آي به هیچ وجه روشن می سازند طوري که

این کـه ایـن یافتـه هـا شرح دهیم. براي اخالقی  مسائل غامضمی توانیم با واکنشهاي احساسی (هیجانی) به 

آنهائی که محتاج این هستند که مثالً، (اخالقی  مسائل غامضاز  گروه خاصی باکه وقتی  نشان می دهند که

آنهائی که تنها محتاج این یعنی دیگر (گروه در مقایسه با  د)قتل شو مانند فیزیکی رفتاردرگیر شخصاً عامل 

 را شـخصهمگـی کـه روبرو هستیم، د) یک قتل دور دست شوقضاوت در مورد شخص درگیر هستند که 

امـا،  .در نواحی متفـاوتی از مغـز بوجـود مـی آینـد 20بیشتري د فعالیت نکندرگیر احساسات (هیجانات) می 
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تفاوت در واکنشهاي احساسی (هیجانی) به آنها، یا  بطور مشخصی از تهائی می کنیمچنین قضاوما وقتی که 

  آگاهی نداریم. این که چنین واکنش هاي احساسی (هیجانی) دقیقاً به چه مربوط هستند،

----------------  

زیربناي اخالق عصبی و فعالیت هاي مغز در برپـائی اخالقیـات و قضـاوت مفصل تر شرح  مترجم: براي* 

  مراجعه کنید.این جانب  مغز و اخالقیات نوشته ي هاي اخالقی به کتاب زیست شناسی

مورد کالسکه مسئله ي غامض اخالقی است که اگـر شـما شـاهد کالسـکه اي هسـتید کـه از    **مترجم:

 ي کـه پـائین راه ایسـتاده انـدنفـر 5و ممکن است بـه  می آیده سرعت پائین ببدون کنترول سرازیري 

و اگر شما او را به جلوي کالسکه هل  هبرخورد کرده و همه ي آنها را بکشد، اما مرد چاقی کنار راه ایستاد

  ممکن است او را بکشد. انتخاب شما چیست؟کالسکه را متوقف کرده ولی دهید 

 که در دهه هاي اخیر هستندو گوناگونی  گسترده ي کوچکی از یافته هايهاونه یافته هاي فوق فقط نم        

 رد و بـدل کـردنقرار گرفته اند. آیا این همه تحقیقات همراه هم نشان دهنده این نیستند کـه ما دسترس  در

د کـه شـرح دهنـبتواننـد ، تـا ضعیفی نیستند هاي کوششواقعاً  براي توجیه اعمالمان مابین  روزمره ي دالئل

می کنیم؟ بطور روشنی اکثر زندگی هاي ذهنی مان با درون نگري هایمان  کهچرا ما طوري رفتار می کنیم 

نیستند و همین امر باید باعث شک در باره ي موفقیـت هـاي روزمـره ي مـا در شـرح چرائـی قابل دسترسی 

ا که تمامی این آزمایشات نشـان فقدان دسترسی درون نگرانه راگر  ،قطعاًاعمالی شود که از ما سر می زنند. 

واقعـاً یـک کشـف  داده اند بفهمیم و ارزیابی کنیم چالش انگیزند، مانند سؤالی که آیا ایـن عـدم دسترسـی

. اما، چیـزي (Kozuch and Nichols 2011)برخالف باور عامیانه است این که جدید است و / یا 

  ات هستندصه هاي ذیل از این تحقیقکه مشکل می توان شک کرد، خال

 حتی کوچکترین فعل پیش پا افتاده، کامالً کفایت نمی کند.از تفسیرشخص اولی بعضی اوقات  .1

ایـن امـر حقیقـت ولی  چنین چیزي را تصدیق کنیم،بتوانیم  -یعنی تفسیر کننده ها –این که ما  بدون .2

   دارد.

عاملیت "ی بعنوان پدیده ي و به دوم "بد تعبیري شخصی"صه بعنوان پدیده ي اجازه دهید که به اولین مشخ

بـدون مکـث و / یـا  . وقتی از ما پرسیده می شود چرا این کار را کرده اي ما گاهیاستناد کنیم "غیر شفاف

 و یا اشتباه هسـتند (بـد ناکافیجواب هائی می دهیم که  شک داشتن (که متصور عدم شفافیت عاملی است)

بـه از جواب هایمان  کهیا بنظر می رسد که هستیم،  ،هستیم وضعیکه در  یلذا، حتی گاه .تعبیري شخصی)
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 را بیان کنیمدالئلی  از مهمیجنبه هاي  ممکن است نتوانیم امااطمینان واثق داریم  ،سؤاالت به اصطالح چرا

از  مورد سؤال عمل چراقصور پیدا کنیم که دالئلی  یا در فهمعملی را انجام دهیم،  ه اندکه ما را مجبور کرد

 عاملیاز  یجنبه هاي مهموقتی که ما نمی توانیم تأثیرات قاطع بر رفتارهایمان را تأئید کنیم . ستما سرزده ا

 نمی توانیمانجام دهیم. ما  که انجام داده ایم، به گونه ايکه ما را مجبور کرده کاري را را فراموش می کنیم 

هسـتند ارتباط با رفتـاري بی  چرا هیماعمالمان ارائه می د براي توضیح یا توجیه که  دالئلی  درك کنیم که

  که شرحشان می دهیم یا ارتباط کمی با آن دارند. 

ي بد تعبیري شخصی و عاملیت غیـر شـفاف روشـن هاپدیده  معرفتیدر علم  بر اساس دیدگاه مقبولی        

درون  ما بعنوان توضیحات یا توجیهات براي اعمالمان ارائه می دهـیم گزارشـات که  دالئلی  می سازند که

 Wegner 2002; Wegner and)نـده انگرانـه ي حـاالتی نیسـتند کـه ایـن اعمـال را سـبب شـد

Wheatley 1999; Hassin, Uleman, and Bargh 2005; Wilson 2002) بلکه ما .

که از تجربیات و محیط اجتماعیمان سرچشمه می گیرنـد،  21پیشین سببی هاي  بصیرتبر اساس به اصطالح 

 ;Bargh and Charland 1999)دوبـاره سـازي مـی کنـیم  را دالئـل کرده یا ایـن استنتاجآنها را 

Nisbett and Wilson 1977) وقتی از ما خواسته می شود که عملی را توضیح دهـیم، تعیـین مـی .

و به آن بعنوان دلیلی عملمان استناد می کنیم.  ندکنیم که کدام یک از علل ممکن در زمان عمل حاضر بود

، دچار افسانه سازي شده، بر اساس اطالعات در دسـترس توضـیحی مـی م دلیل محتملی پیدا کنیماگر نتوانی

آسـانی بـه یـا به عللی که مورد توجه ما قرار نمـی گیرنـد، در این حال . (Gazzaniga 2005)تراشیم 

  د. ننمی شوبراي ما قرار نمی گیرند، استناد  معلومممکن  یا به عللی در محدوده ي عللخاطر نمی آیند، و 

اعث و ب رویدادهد که چگونه بد تعبیري شخصی گاهگاهی می تواند شرح می ده بخوبیدگاه این دی          

ي اجتمـاعی انعی بـراي وظیفـه الزامی نیست که این امر بخودي خود مـ 22د.شو فضاي استداللیتحریف در 

 بصـیرتوقتـی کـه  الخره،تبادل اسدتدالالت، آن طوري که در بخش هاي قبلی خالصه کردیم، بشـود. بـا

ما تمایل داریم که به آنها استناد کنیم کم و بیشـی  که  دالئلی  اساساً صحیح هستند و نپیشین ما سببی هاي 

حقیقتـاً آیـا مـا  ما و رفتارهاي ما کم و بیشی قابل اعتماد باقی می مانند. دالئل کافی هستند، ارتباط کلی بین

ما میـل داریـم  که  دالئلی  اجازه دهید با سؤالی شروع کنیم که آیا می توانیم بگوئیم که این صحیح است؟

اساساً صحیح هستند  نهاي پیشین ما بصیرتبه آنها استناد کنیم اساساً صحیح هستند. من به این سؤال که آیا 

  خواهم پرداخت.  3,2در انتهاي بخش 
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 عالقه داریم که  دالئلی  ، از جنبه يمی دهیمافعال، قضاوت ها، و گزینش هایمان را شرح  ما وقتی که        

صـحبتی بـه  معرفتـی گرایشـات  ، بعنوان مستعد بـهدر باره ي خودماناما براي مثال،  ،کنیممی به آنها استناد 

در حـالی کـه  استناد نمـی کنـیم لوقات بیزار از خطرخما معموالً به خودمان، بعنوان ممثالً، میان نمی آوریم. 

) مـا را قـادر مـی سـازد کـه اکثـر بیزاري از خطـر( "قمار مطلوب"بر  "مطمئن ردمو"ح شایعمان براي ترجی

-game)در تمامی صحنه هاي مطالعات تصمیم گیـري اسـتراتژیکی را  دلخواهمانگزینش هاي کمتر از 

theory)* .هم چنین ما قضاوتهاي واقعی خود را مستعد چیزي شبیه به تمایـل بـازدهی کـه در  شرح دهیم

کـه مـردم عمـداً  رفتـاريما را در باره ي نظر این تمایل  در نظر نمی گیریم، حتی اگر شاره رفتبه آن اباال 

تلـویحی در قضـاوت  گرایشـات نـد. و مـا در بـاره ي کفایـت رفتارهاي دیگر تحریـف کانجام می دهند و 

، شـایدم. گمانه زنـی نمـی کنـی خاص یمثالً، شایستگی یک نفر براي یک شغل یا تکلیف ،هایمان در باره ي

مان این گفتمـان هـا گفتمان روزمره در  معرفتیگرایشات  الفاظوارد کردن همانطور که کهنمان باور دارد، 

باعـث افـزایش  چنین کاري را بکند، عـالوه بـر آن اگر 2011Kahneman ( .23(کند  را با کفایت تر

مان طور که ما در بخش هـاي پیدا کردن کافی خودمان در فضاي استدالالت می شود. هتوان کلی ما براي 

رویـه  ما براي هماهنگ کردن توان تنگاتنگی در ارتباط بابه طور از آن جا که این توان قبلی بحث کردیم، 

ایـن بود می بخشد. براي مثـال، را به آداب و رسوم اینبه نوبه ي خود  مان است چنین پیشرفتیمشترکهاي  

کمک می کند تا تعیین کنیم که با در نظـر گـرفتن ایـن  نمشترکمارویه هاي   طرحنظر جنبه ي از موضوع 

از یکـدیگر مـی تـوانیم یـا نمـی تـوانیم داشـته  چه انتظاري هستیم، معرفتیکه ما مستعد بعضی از گرایشات 

که برآوردهائی بکنیم که نتایج  باشیم. از نظر جنبه ي پردازشی ما ممکن است این را مناسب در نظر بگیریم

 گفتـه ه را به حداقل و رفتارهاي مطلوب را به حداکثر برسانیم، که به آن معماري گزینشرفتارهاي ناخواست

  .(Thaler and Sunstein 2008) می شود

--------------   

  :مترجمGame theory استراتژیک است.  هاي تصمیم گیري مطالعات روانشناسی در ارتباط با  

در بـاره ي ادعاهـاي سـؤاالتی ز ارائـه داد، بـراي مثـال، می توان سؤاالتی مربوط به تحقیقات دیگر نیـ        

موقعیت گراها دلیل می آورند که رفتار و اعمال ما  24 ؟هموقعیت گراها* در باره ي مطالعات دهه هاي گذشت

نتیجه ي ویژگیهاي موقعیتی است که در آن قرار می گیـریم، نـه در نتیجـه ي خصـلت هـاي دیرپـاي اساساً 

شناخته می شوند. ‘ فضیلت‘برجاي اخالقی در بین فیلسوفان  ن. این خصلت هاي پااخالقی شخصیت فردیما

را براي شرح رفتارهاي یکدیگر مـورد اسـتفاده  گونهواضح است که ما اغلب فضیلت ها، یا الفاظی فضیلت 
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نه، خشن، کاري که کردند فریبکارا یامغرورانه رفتار کردند، قرار می دهیم. ما می گوئیم که مردم بزدالنه یا 

بد ذاتانه، یا شجاعانه و مهربانانه بود. حتی در موارد پیش پا افتاده تر، ما اغلب الفـاظ فضـیلت گونـه را بکـار 

را کـه آرنـو پـیش او  پمـپ بـاد می گیریم. مثال بخش اول را در نظر بگیرید کـه در آن متصـدي رسـتوران

حساسـات اخالقـی کـه بـدنبال عمـل متصـدي گذاشته بود به یکی از مشتریان قرض داده بود. در تبادالت ا

فرض گرفت که آرنو از متصدي رستوران بیزاري پیدا کند، مـثالً،  می توان راحتیآمدند، به  پیش رستوران

آرنو  پمپ باد (مثل خانمی که "عالقه به این که تأثیر خوبی بر زنان جوان ایجاد کند"یا  "بی دقتی"به علت 

ریم از رفتارهائی که نشان دهنده ي شخصیت اخالقی بد هستند بیزاري پیـدا بود). ما تمایل دا کردهرا قرض 

را مقصر نوع رفتاري می دانیم که هیچ کس نباید خودش را مقصـر چنـین رفتارهـائی  خطاکارما فرد  کنیم.

بکند. بر اساس نظر موقعیت گراها چنین توصیفاتی گمراه کننده هستند. موقعیت گراها برهان می آورند که 

باید رفتارها را در الفاظ موقعیت شرح دهیم، نه با استناد به خصلت هـاي عـاملینی کـه رفتارهایشـان را در  ما

ت تجربی نشان ها، مطالعابر اساس نظرات آن ،همه ي موقعیت ها توضیح می دهند. دلیل این امر این است که

ل خود محققین) را مجبـور کـرد تـا موقعیتها مردم (شام دستکارياین که ممکن است با می دهند که، اوالً، 

 .**(Zimbardo 2004; Milgram 1974)بطریقی که ما از نظر اخالقی بد می دانیم رفتـار کننـد 

کـه مـی  استناد می کنندبه تفاوت هاي بین افرادي  ثانیاً، مطالعات تجربی که طوري طرح ریزي شده اند که

 پابرجـائی ایـن خصـلت هـانـد همـه در اثبـات توان روي آنها حساب کرد که شخصیت هاي پابرجـائی دار

   b2000Harman ( .25( ندمی خورشکست 

-------------------  

یا موقعیت گرائی نظریه ي روانشناسی است که به بررسی رفتاري اي ارجـاع  situationism*مترجم: 

ري در نظـر می شود که خصلت هاي کلی (احتماالً غیر از ذکاوت) وجود ندارنـد. بنـابراین، رفتـار طـو

  گرفته می شود که متأثر از عوامل خارجی، یعنی موقعیت ها هستند تا ویژگیهاي انگیزه اي درونی. 

**مترجم: براي شرح این مطالعات به کتـاب سـیري در تفکـر در بـاره ي (آفریـدگار (هـا)، آفـرینش، و 

  آفریده ها نوشته ي مترجم مراجعه کنید.

 وجیهات شخصیتستاندارد ارویه ي  يباره  در مسائلیسی اخالقیات در روانشناي رشته ي تحقیقاتی دیگر 

صـداقت "ماننـد انداردهاي رفتاري یـا اصـول اخالقـی، استاستفاده از با  مابر اساس آنها که  پیش می کشند

بـر اسـاس یـک  به آنها استناد می کنیم. "،ما باید آن چه عادالنه است انجام دهیم" "براي من اهمیت دارد،

بـه هـیچ ل بتسون و همکارانش انجام شدند وقتی که به نفعمـان نیسـت، مـا آزمایشات که توسط دنیسري از 
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استانداردهائی رفتار نمی کنیم. آین محققان دلیل می آورند که توضیح بمراتب محتمل  چنین وجه بر اساس

 "ه اخالقی بـودن اسـتتظاهر ب"می کنیم، آرزوي ما براي ه ما طبق این استانداردها رفتار تر براي مواقعی ک

(Batson 2008; Batson, Thompson, Seuferling, Whitney, and 
Strongman 1999) . طبـق می خوانند: یعنی که ما فقـط وقتـی  "ریاکاري اخالقی"آنها این پدیده را

قـین ، محقبا این وجـودکه بنظر اخالقی رفتار کنیم.  می آیدکه الزم استانداردهاي متظاهرانه عمل می کنیم 

پیشنهاد می کنند که ما از این انگیزه ي زیربنائی آگاهی نداریم. بعالوه، در شرائط مناسب، بعضی از مـا هـا 

که موجب عملی می شوند که از ما سر مـی زنـد.  ی فریب می دهیمئانگیزه ها مورددر هم حتی خودمان را 

26  

اي مربوط باشند کـه بخـوبی مـورد  پددیه ي ریاکاري اخالقی ممکن است به دو پدیده ي روانشناسی        

(خطـاي فهمیدن غیر قرینه ي ذات اخالقـی اعمـال خودمـان و اعمـال دیگـران  یکی مطالعه قرار گرفته اند:

ایده اي که اعمال و انگیزه هاي خود ما بمراتب اخالقی تر از مردمان عادي  دیگري ) ومنتسب کردن بنیادي

م کـه ایـن تمایـل داریـ یرین غیراخالقی رفتـار مـی کننـدادر مواردي که سما . (Epley 2000) دیگرند

یا خصلت هاي شخصیت بد شرح دهیم. از طـرف دیگـر،  فقدان فضیلت در عامل خطاکاري ها را در الفاظ

اصـر اسـتثنائی ندر مواردي که خود ما از نظر اخالقی ناپسندانه رفتار کرده ایم تمایل پیدا می کنیم کـه بـر ع

رفتار دیگري وجود نداشت. این موضوع،  براي ما امکان بر این تأکید کنیم کهیعنی موقعیتمان تمرکز کنیم، 

ما را به برداشت اراده ي آزاد می کشاند. باالخره، وقتی که ما باور داریم که ما، یا دیگران، امکان  در نهایت

عمل نکردیم و آنها  انبا اراده ي آزاد خودم ما"رفتار دیگري نداشتیم، می توانیم بطور عادي ادعا کنیم که 

واکنش نشان از طرف دیگر، وقتی که به رفتار مستحق سرزنش  ".هم با اراده ي آزاد خودشان عمل نکردند

در بخـش اچازه دهید که زادانه اراده شده بود. رفتار آاین گونه داریم که فرض بگیریم که  می دهیم تمایل

فضـاي بـه چـه وضـعی بـراي د بحـث قـرار دادیـم تا بحال مور اي که دهیم که تحقیقات علمیشرح بعدي 

  و فهم ما از اراده ي آزاد مربوط می شوند. استداللی
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  اراده ي آزاد، یک وهم؟ 3,2بخش 

  

وقتی که یافته هاي روانشناسان اجتماعی و اخالقی که در بخش هاي قبلـی ارائـه شـدند صـحیح باشـند، مـا 

اد را بیش از حد، و در خـالف کـاري هـاي خودمـان تمایل داریم که در خالف کاري دیگران اراده ي آز

آرزوئی که اخالقی بنظر برسیم و تمایل کلی براي احساس تقدسی بیشـتر از  آنرا کمتر از حد تخمین بزنیم.

هـر دو مـا را متمایـل مـی کننـد کـه یعنـی آن چه که از ما انتظار می رود چنین خطائی را تشدید می کنـد: 

ن معنی که ما تمایل داریم کـه اعمال خودمان داشته باشیم. به ای ، استدالالت، ودیدگاه مطلوبی از انگیزه ها

معذور بودن و اعالم برائـت از موقعیـت هـا شـرح داده یـا خالف کاري هاي اخالقی خودمان را با توسل به 

داریـم تمایـل  دهیم. بعالوه راي عملی که از ما سرزده ارائهو انگیزه هایمان ب دالئل قرائتی بسیار دلسوزانه از

کـه رفتارهـاي اخالقی جلوه دهیم. از طرف دیگر ما مایلیم رفتار دیگران  از اعمال خودمان را راحت تر که

. در آن بودنـدآنها توجیه کنیم تا مـوقعیتی کـه  بد شخصیتیخالفکارانه ي دیگران را ناشی از خصلت هاي 

  در الفاظ اراده ي آزاد:

که اراده ي آزاد دیگران را بیشـتر از حـد و اراده ي آزاد  ریمداتمایل  ما در مورد خالف کاري ها .1

 دمان را کمتر از حد تخمین بزنیم.وخ

که اراده ي آزاد خودمـان را بـیش از حـد و اراده ي  داریمتمایل  ما در مورد اعمال نمونه و خوب .2

 آزاد دیگران را کمتر از حد تخمین بزنیم.

مـا در فضـاي  تعیـین جـاياً موجـب مـی شـود کـه تغییـري در مطمئنـ را بـه خـاطر بسـپریمامور اگر ما این 

خـوبی بـراي عملـی داریـم کـه از مـا  دالئـل براي مثال، وقتی که (باور می کنیم کـه) استدالالت پیدا شود.

عمـل  دالئـل وقتـی کـه مـا بـاو یا  27 کرده ایم. ادعا می کنیم که با اراده ي آزاد عمل سرزده است تخمیناً،

ادعـائی وضعیت هاي استثنائی مجبور شدیم که به طریقـی کـه عمـل کـردیم رفتـار کنـیم  نکرده ایم و یا با

. در مورد اخیر ما عذر و بهانه آورده ه ایمکه ما با اراده ي آزاد این کار را نکرد خواهیم داشتبرخالف این 

ظـر نقـش اصـول از ن بایـد مـا یا عذرخواهی می کنیم. بر اساس یافته هاي روانشناسی اجتماعی و اخالقی و/

اخالقی و فضیلت هایمان در شرح عملکردهاي به اندازه الزمِ  اخالقیمان باید بیشـتر فـروتن باشـیم. بـه ایـن 
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(بـه اصـول رفتـاري یـا اخالقـی یـا  شرح مـی دهـیماخالقی  دالئل معنی که، وقتی که اعمالمان را در الفاظ

داستان مربوطه است یا نه. براي مثال، وقتـی  ه يهم آیا این فضیلت ها استناد می کنیم) باید مراقب باشیم که

در باره ي واقعیتی شرم آور در باره ي رفتار گذشته ام دروغ نگفتـه ام  من این نکته را شرح می دهم که که

وقتـی کـه براحتـی  منـوال،نباید ویژگی هاي موقعیتی را که مرا قادر به اقرار کردند، فراموش کنم. به همین 

دچار شـک و تردیـد شـوم. ایـن باید  شرح خالف کاري هاي اخالقی خودم هستمبراي  بدنبال بهانه جوئی

وضع ممکن است مورد خوبی باشد که مرا قادر می کند که با تمرکز بر آن چه که دقیقاً بطور متفاوتی مـی 

  توانستم در همان موقعیت انجام دهم خودم را بهبود بخشم. 

در رعایـت  اي دیگران در الفاظ بد سرشتی هاي اخالقـی و قصـورقیاساً، ما باید از شدت شرح دادن ه        

ا بیـزاري پیـدا مـی کنـیم هـوقتی مردم دروغ می گویند و ما به این علت از آنبکاهیم.  استانداردهاي اخالقی

بـه نباید ویژگی هاي موقعیتی را فراموش کنیم که اقرار به دروغ گوئی را بـراي آنهـا مشـکل کـرده بودنـد. 

وقتی که ما رفتار ستایش آمیز دیگران را رفع و رجوع می کنیم باید چشم و گوش خودمان را  همین منوال،

  باز نگه داریم که آیا آنها واقعاً کاري کرده اند که مستحق ستایش باشند. 

و انواع دیگر گرایشات، کلیشه ها و تبعیضات مد نظر هستند، ما باید  معرفتیتا آنجائی که گرایشات           

ش و اثر آنها را بر عمکردهایمان بررسی کرده و با اثرات محتمل تحریفی آنها در مکالمات روزمـره جداً نق

 دالئـل . وارسـی منتقدانـه ي(Sie and Van Voorst Vader – Bours WiP)مان آشنا شویم 

ه رویـ بیشـتري بـر خودمـان داشـته و ادراكاقرار شده ي خودمان و دیگران ممکن است ما را قادر سازد تا 

  مشترکمان را بهبود ببخشیم.  ايه

، ما باید درس کلی اي را یاد گرفتـه باشـیم کـه از نوشـته هـاي فـوق و خوانـدن کتـاب هـاي مطمئناً          

 –کالسیک در فلسفه و ادبیات، تورات و انجیل یا توجه دقیق بـه عقالنیـت مشـترکمان قابـل انتـزاغ هسـتند 

اما یافتـه هـاي علمـی دهـه هـاي اخیـر نـه تنهـا  ثال این ها.و ام ...خودت را بشناس، هیچ کس معصوم نیست

درس هاي کلی را آشکار ساختند بلکه جزئیات زیـادي در عملکردهـاي اجتمـاعی و معرفتـی مـا را هویت 

دلکش نشان دادند که می توانیم مورد استفاده قرار دهیم تا این عملکردها را بهبود ببخشیم، و بعالوه حقایق 

کـه بـه  عـواملیکه ما را تحت تأثیر قرار می دهنـد و  را روشن ساختند باره ي عواملیزي در یو شگفت انگ

مقدار معتنابهی تحقیقات علمـی در  لوايمی کنند. چرا ما نباید در نظر بگیریم که در را ندرت چنین کاري 

آن را  شناسـیمان را تعـدیل کـرده و –موقعیتی خاص و در مورد حیطه هاي خاصی از افعالمان چگونه خود 
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بهبود بخشیم؟ همان طور که بحث شد، راه خوبی که چنین کاري را انجام دهیم ایـن اسـت کـه در بـاره ي 

   دوباره اندیشی کنیم. فضاي استداللیمان در جاگزینیچگونگی 

هـاي  بصـیرتبر اساس آن که  بپردازیم اجازه دهید بطور مجمل به ایده ي دیگري نتیجه گیري، براي        

نـد. اشـتباه ات ما به اعمالمان مرتبط می شوند، به همین نحـو در باره ي این که چگونه استدالالهم ما  پیشین

بیجـا و پیدا کنـیم  فضاي استداللیخود را در جاي که کل ایده اي که ما می توانیم  آیا می توان تصور کرد

بیجـا گوئیم ان می مدالئل  و این که، در همین مفهوم، هر چه هم که در باره ي اراده آزاد یا بی ارزش باشد

و بر اساس تحقیقاتی که در بخش هاي قبلی شرح داده شـدند جاناتـات هیـدت  ؟ تا حديدنو بی ارزش باش

 دلیل آوردن خودمان را ارزش صوري بدهیم آدابکننده اي آورده اند که ما نباید  بدنامبرهان  همکارانش

(Haidt 2001; Haidt and Bjorklund 2008).  طـوري عمـل کـرده و صـحبت مـی گرچه ما

به هیچ وجـه مـورد نـدارد.  ولی این موضوعکنیم که گویا استدالالت و قضاوتهایمان نتیجه ي تعمق هستند 

بـا نگـاهی بـه تـأثیرگزاري بـر  بطـور اصـولیمی آوریم ساختار بعـد از واقعـه هسـتند کـه  که  دالئلی  بلکه

نداریم که گزارشـاتی واقعـی از  هیچ قصديو  ن هستیمدیگراطالب تأئید . ما می شود اقضاوتهاي دیگران بن

طبق گفته ي هیدت پیش درآمدان واقعی قضاوتهاي اخالقیمـان  28پیش در آمدان قضاوتهایمان ارائه دهیم. 

احساسات بصیرتی شخصی هستند (که هیدت آنها را بصـیرت مـی خوانـد) و نـه پردازشـهاي تعمقانـه. ایـن 

مورد توجه هستند که  تأثیرات گوناگونیهستند که مستعد  "انی ارزیابیجرقه هاي ناگه"احساسات بصیرتی 

قضـاوتهاي اخالقـی مـا از  ادعا مـی کننـد کـه اشتباهاً. طبق نظر او الگوهاي منطقی سنتی ما قرار نمی گیرند

ما را در باره ي نقش برداشت  سنجش هاي ماهنگام انجام این کار سرچشمه می گیرند.  سنجش هاي منطقی

ــر و طبی ــت غی ــاعی و طبیع ــش اجتم ــوص نق ــره، بخص ــدگی روزم ــی در زن ــابی اخالق ــت ارزی ــیع  سنجش

  ) آن را تحریف می کند."احساساتی"(

خالقـی روزانـه مـان ارویه ي   در جهان غرب ما بخش اعظم تنظیم روابط بین فردیمان را بعهده ي            

تـوان قرارگیـري در فضـاي  می گذاریم، بهمان طریقی کـه در بخـش دوم ایـن فصـل بـه آن اشـاره رفـت.

توسط اقدام مشـترکمان و  فضاي استداللی. بخش مهمی از این رویه ي اخالقی است سازنده ياستدالالت 

 کـه  دالئلـی  با هماهنگ کردن متقابل انتظارات هنجاریمان هستی پیدا می کند. واضح است که اگر همه ي

مشترکمان که با آنها تنظیم می شوند از دست بدهند ي اه  رویه  رد و بدل می کنیم تمامی ارتباطاتشان را با

بعد از وقوع واقعه ساخته می شـوند، تـا  دالئل حتی اگر کشف کنیم که همه ي. شدنخواهد  عملی این کار

ما باشند، این رویه هاي   بطرق قابل اعتمادي در ارتباط بارد و بدل می کنیم  کالًوقتی که استدالالتی که ما 
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هماهنگ کننده ي مشـترك رویه هاي   ’پول رایج‘واهد داشت. در این مفهوم استدالالت کشف اهمیتی نخ

 ،هم صادق خواهد بود. یعنـی کـه رایج صادق است براي استدالالت ما ما هستند: هر چه که در باره ي پول

لبـی چـه چیـزي اسـت، بعضـی اوقـات تق دقیقاً نمایانگر پول نیست، یا مشکل است که تعیین کنیم که معلوم

است، اغلب بسته به شرائط ارزش کم و بیشی دارد، گاهی براي ما بیشتر از حدي که باید خریـد مـی کنـد، 

در تمامی اقدامات جنائی و غیراخالقی هم استفاده شده و حتـی بـراي آنهـا از اهمیـت  ، بعالوه،کمترگاهی 

از دسـت بدهـد دیگـر رد و بـدل اساسی برخوردار است. اما، پول، مانند استدالل اگر تمامی ارزشـهایش را 

پدیده ي وجود جاي زیادي براي شک در نمی شود. با این گفته، تحقیقاتی که در این بخش فهرست شدند 

وجود دارد که سؤال کنیم کـه آیـا مفهـوم  علتیبد تعبیري شخصی و عدم شفافیت عاملی نمی گذارند. لذا 

  دهد مورد مصرفی را که فکر می کنیم داراست. اراده ي آزادي که بعنوان جزئی از این پردازش رخ می 

  

  نتیجه گیري                                     

. نـدوجـود داربراي این کار را هماهنگ کند، اما چندین راه  ر افرادهر اجتماعی محتاج ابزاري است تا رفتا

مـردم مختاري نقش مهمی بازي می کند: یعنی ما فکر می کنـیم کـه بـراي  ارزش خود غربی اتدر اجتماع

اهمیت دارد که مطابق با آن چیزي رفتار کنند که فکر می کنند درست است. بنابراین، ما به مردم اجازه می 

محدوده اي که قانون تعیین کرده هماهنگ کننـد.  دهیم که بخش عمده اي از زندگی هاي مشترکشان را با

ه ي اخالقیات محـول مـی کنـیم: بـه روابط بین فردیمان را به حوزیعنی که، ما بخش عمده اي از نظم دادن 

بـه روشـی کـه دردو بخـش اول ایـن فصـل  ،دالئل حوزه اي که در آن مردم به توافق می رسند که با تبادل

. همـان طـور کـه دیـدیم در ایـن هندانجام د ندو چه کاري را نمی توان ند، چه کاري را می توانهآورده شد

عهـده مـی گیرنـد و هـر وقـت کـه اعمالشـان بـر انتظـارات پردازش عاملین فردي مسئولیت رفتارهایشان را ب

رد و بدل می کنند. لذا، ما اعتمـاد  با یکدیگردالئلی  براي توجیه رفتارشان دنهنجاري دیگران تجاوز می کن

رضـایت و  بـازیادي به توان مردم داریم تا بسنجند که در شرائط گوناگون چه انتظاري از آنهـا مـی رود، و 

از اراده ي آزادشان انتظار می رود انجام دهند. در این مقالـه مـا دلیـل آوردیـم کـه را که  چه هرتوانشان تا 

بعضی یافته هاي علمی دهه هاي اخیر می توانند نوري تازه بر آن مواردي بیاندازند که در آنها ما با اراده ي 

از نوع بررسـی اراده ي آزادي گرفتیم که  هم نمی کنیم). ما نتیجهیا این مفهوم، رفتاري می کنیم ( در ،آزاد

 ،قرار دهـیم فضاي استداللیدیدگاهی که ما قادر نیستیم خود را در که در این مقاله مورد تأئید قرار گرفت 

  29قابل فهم نیست. 
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  یادداشت ها                                    

  

 به بینید. 8براي مثال، نقد عالی او را در باره ي آزمایشات لیبت در فصل  .1

می شود بین به اصطالح تناقض گرایان و توافق گرایان  گشوده موضوع بدنبال اینکه  مباحثه اي .2

 Van)جبرگرائـی توافـق دارد  یه يخواهد بود. گروه اول باور ندارند که اراده ي آزاد با نظر

Inwagen 1975)  و احتمال و واقعیت اراده ي آزاد غیر جبر گرائی را تحقیق می کنند (بـراي

کسان دیگري در این گروه بحث می کنند که آیـا اراده ي  .رجوع کنید) Kane 1996مثال به 

این  تحقیق می کنند که جواب هم آزاد براي مسئولیت اخالقی الزامی است یا نه و در این مورد

خالقـی زمـان حـال مـا خواهـد داشـت (بـراي مثـال بـه ارویـه ي   چه التزاماتی بـراي سؤال

Honderich 2002; Pereboom 2001 عه کنید). براي اکثر فیلسـوفان نـوع اراده ي مراج

 Dennett)ما را مسـئول اخالقـی مـی کنـد  آزادي که مطلوب است اراده ي آزادي است که

1998a) گروه دوم که بمراتب بزرگتر هستند باور دارند که اراده ي آزاد و جبرگرائـی بـا هـم .

رزش مطلـوب بـودن دارد بـا ، نـوعی از اراده ي آزادي کـه احـداقل ،توافق دارند یا این کـه

جبرگرائی توافق دارد. تحقیقات این گروه شرح می دهند که چرا این صحیح است و / یا چگونه 

مردم گمراه شده اند که فکر می کنند چنین نیست. تعداد بیش ار حدي توافق گرا از هر نـوعی 

به جمـع آوري  ررسیوجود دارند که بعنوان نماینده ي تمام گروه عمل کنند، براي مثال براي ب

 مراجعه کنید. Watson 1982بسیار خوب 

 Wolf 1990ما ارتباط بین بررسی واقع گرایانه و متافیزیکی را مورد بحث قرار نمی دهیم، اما به  .3

 موضوع متافیزیکی اراده ي آزاد مراجعه کنید که هر دو استدالل می کنند که Nagel 1979و 

وزمره تعیین ررویه هاي   می کنیم تا مسئولیت اخالقی را درمشتق از شرائطی است که ما استفاده 

 Sieدر ایـن مقالـه بررسـی کـرده ام من این موضوع را  نباشد، در این الفاظکنیم. ولو این که 

1998 . 

از اراده ي آزاد دفاع مـی کـرد.  PSادعائی نیست که خود استراسن از بررسی گفته دال بر  این .4

اسـت  را متضـور چـه معنـائی "نظریه ي جبرگرائـی"نمی فهمد  استراسن حتی ادعا می کرد که

(Strawson 1962, 59) . 

ممکـن اسـت آشـنا بنظـر نیایـد، ایـده در  "خود در فضاي استدالالت جاگزینی"گرچه جمله ي  .5

 Garyدیگـران منجملـه  راستاي نظریاتی است که از پـی. اف. استراسـن آغـاز شـده و توسـط

Watson, Susan Wolf, Jay Wallace, Micheal Smith, و Phillip Pettitt  بسـط
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کرده  دالئل و رد و بدل کردن عملاست. همه ي این ها توجه ما را جلب توانمان به  پیدا کرده

 ;Pettit 1994) اند. اما، این مؤلفان خودشان را صراحتاً بعنوان توافق گـرا معرفـی مـی کننـد

Wallace 1994; Wolf 1990) ر بحـث متـافیزیکی اراده ي آزاد لـذا، تحـت ایـن عنـوان د

 شرح دادم که چرا این موجب تأسف است. Sie 2005 شرکت می کنند. من در

این ادعا کـه اراده ي آزاد یـک وهـم اسـت  "اراده ي آزاد"با در نظر گرفتن مفهومات مختلف  .6

 ممکن است هنوز هم منطقی باشد.

 Arno آرنـو واوتـر ( فـوق دکتـرابخش اول و جزئی از بخش دوم در ابتدا همراه با دانشجوي   .7

Wouters  ( با هم نوشـته شـده  2010براي یک مقاله ي کارگاهی در باره ي مسئولیت در سال

نستیم نسخه ي دیگري از این مقاله را بنویسـیم، امـا انتو متأسفانه به علت وضعیتهاي شخصیبودند. 

 . ین کار استا يشده آثاري از اقدام مشترکمان براایده اي که در اینجا عرضه 

 نیز پیدا کنید. Wouters 2011این مثال را می توانید در  .8

براي اهداف ادعاي ما در این مقاله ما دیدگاه استراسن را بعنوان دیدگاهی توصیفی در نظر مـی  .9

گیریم. ما کامالً آگاه هستیم که ممکن اسـت کـه در بـاره ي طبیعـت واقعـی ادعاهـا در بـاره ي 

براي مثـال، بـه واکنشی که در این مقاله آمده، برهان کنیم. گرایشات  "طبیعت غیرقابل اجتناب"

Russell 1992 مراجعه کنید.  

در جاي دیگري من بحث کرده ام که علت احتیاج به این که چنین عدم موافقت هاي هنجـاري  .10

 بین جبرگرائـی و اراده ي آزاداین است که سرزنش را توجیه می کند، نه توافق  را اجازه دهیم

 .(Sie 2005) ار

بعنوان یک رویه ي ممکن است راه هاي متعددي وجود داشته باشد که در آن از این رویه بتوان  .11

دفاع کرد: یعنی با کفایت تر، دلپذیر براي همه کسانی که درگیر آن هستند، و امثال این.  مطلوب

ن مقاله نام برده هستند که در ایاي خالقی ارویه ي   من قبول می کنم که اکثر کسانی که درگیر

 براي برهان برعلیه آن می بینم. امکانی شده اند با این نکته موافق هستند، گرچه من هم 

واقع (آزادي  خالفپذیري است و نه آزادي  –ن استدالل که فیلسوفان ادعا می کنند که ایوقتی  .12

ت دارد ممکـن از آن که به انجام رسیده) که براي مسئولیت اخالقی اهمیـ براي انجام کاري غیر

باشد. به  "در فضاي استداللی خود جاگزینی"است فکر درستی داشته باشند که در راستاي توان 

مراجعه کنید. همان طور کـه گفتـه  Pettit; Wallace; Wolf , Smith تحقیقات فوق الذکر

 بـه ایـنشد، عالقه ي اصلی این فیلسوفان، هنوز هم در بحث متافیزیکی اراده ي آزاد است کـه 

شده اسـت کـه چگونـه اسـتدالل پـذري  نرژي زیادي صرف تحقیق در جزئیاتیاست که ا دلیل

 رجوع کنید). (Fischer 1994; Fischer and Ravizza 1992, 1998فهمیده شود (به 



 

 نشر آواي بوف                                                                      449

 

تمـان اراده ي آزاد و به هري فرنکفورت مراجعه کنید که بطور وسیعی برعلیه تعبیر متـافیزیکی گف .13

از مـا سـر مـی مرتبط می کند که اعمالی که اراده ي آزاد را با رده است برهان آوي برله تفسیر

آنها را انجام دهیم (این اراده ي ماست که ما آنها را انجـام دلمان می خواهد که چون که  زنند،

او از مقصود ما وقتی می گوئیم که مـا  مسلمبراي شرح  .(Frankfurt 1969, 1973)می دهیم)

مراجعه  (Frankfurt 1971) به مقاله ي معتبر او ،انجام دادیم یعنی چه دي آزا کاري را با اراده

 کنید.

 Ariely (2008); Baronتناد مـی شـوند عبارتنـد از: سـکتاب هاي دیگري که دراین مـورد ا  .14

(2007) 

معرفی شد. براي خود تسـت بـه ایـن سـایت ه ها در نوشت Greenwald et al. (1998)توسط  .15

 مراجعه کنید:

/https://implicit.harvard.edu/implicit/demo)01229/10/2(   

تلـویحی را  گرایشـات که ما می توانیم چنین  دال بر این هستندکوردلیا فاین چندین یافته را که  .16

 .(Fine 2006b)است  پیشنهاد کرده کنیمتصحیح 

منجـر بـه امـا )  Huebner 2011انگیزنـد (بـراي مثـال برقات گرچه بحث این مجموعه از تحقی .17

مراجعـه  Kelly (2011)بازتاب عمیقی در نقش اخالقی و حالت بیزاري شدند. بـراي مثـال بـه 

 کنید.

داري راه  را در قضاوت ما در بـاره ي قصـد "شکاف اخالقی"این کار جاشوا ناب است که بحث  .18

 .(Knobe 2003, 2004)انداختند 

 معرفی شد. Foot 1976و  Thomson 1976این مخمصه در فلسفه ي اخالق توسط  .19

فعـال شـدن  )fMRIام آر آي کـارکردي ( بعالوه می توان بحث کرد کـه تعبیـر درسـت نتـایج .20

مراجعـه  Prinz (2007, 1.2.2)است. براي مثـال بـه  "نوع دیگري"تغییر نیست بلکه  "بیشتر"

 کنید.

مشتق شده  Nisbett and Wilson (1977)از کارهاي  "یشینیپ سببی هاي  بصیرت"جمله ي  .21

ها  بصیرتکمی مبهم است چون  "پیشین"گرچه مارك  ،اند. ما به همین استفاده بسنده می کنیم

 بر اساس تجربه ها هستند.

هاي علتی پیشینی ما معموالً به ما تخمـین  بصیرتآغاز کننده چنین خطی در واقع باور داشت که  .22

 Nisbett and) نـد، مـی دهنـده اتمادي در باره ي افعالمان و چرا آنها انجام شدهاي قابل اع

Wilson 1977; Wegner 2002) 
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را بعنـوان دلیـل  "معرفتی ما به حضار گرایشات توزیع کردن اطالعات در باره ي "دنیل کهنمان  .23

 .اصلیش براي عمومی کردن تحقیقاتش ارائه داد

 .Doris (2002); Hartman (2006b) به این ها مراجعه کنید:  .24

فضـیلتی بـر علیـه  ادي از به اصطالح اخالقیون ِ یالبته موضع موقعیتی بحث برانگیر است و تعداد ز .25

 Sabini and)آورده اند، بخصوص در بـاره ي التزامـات هنجـاري آن دلیلادعاهاي موقعیتی 

Silver 2005; Anna 2005).  التزامـات هنجـاري اما، دقت کنید، که نکته ي ما در این جا بر

موقعیت گرائی تمرکز نمی کند بلکه بر ادعاهـاي توصـیفی متمرکـز مـی شـود. اگـر نوشـتجات 

 موقعیت گرائی درست باشند ما اغلب انگیزه هاي اعمالمان را بد توصیف می کنیم.

 گمراه کننده باشد. Sie (2012)من موافقم که چنین عنوانی در  .26

تخمینـاً اراده ي آزاد را  در شرائط خاصـی شد می توانهمان طور که در بخش قبلی شرح داده  .27

 بطور متفاوتی استفاده کرد.

یدت بعنوان جانشـینی بـراي الگـوي منطـق فیلسوفان زیادي به الگوي بصیرت گرائی اجتماعی هِ .28

 ;Narvaez 2008; Jacobson( گرایان در باره ي قضاوت ها ي اخالقی اعتراض کرده انـد

Fine 2006a). 

روبی چاد، فیلیپو سنتونی دي سیو، کتـري ان شـوبروك، نیکـول فـن فورسـت فـدر  ما از فیلیپ .29

بورس، آرنو ووترس، و پیرایش گر این جلد، گرگ کاروسو، براي بحث زیبـا و اظهـار نظرهـاي 

راین من از میـرت فـن نـوس، میکائیـل واي لمـا و گـرگ شان امتنان زیادي داریم. عالوه بمفید

 تشکر فراوان دارم.کاروسو براي پیرایش این فصل 
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  در باره ي اهدا کنندگان

  

، و (memes)روانشناس و نویسنده اي است کـه در مـورد آگـاهی، خـاطرات  سوزان بلکمور

اسـت.  University of Plymouthپروفسـور دیـدار کننـده ي  ادراکات غیر طبیعی تحقیـق کـرده و

 Memeحضـور پیـدا مـی کنـد. کتـاب او  ایشان در گاردین بالگ کرده، و اغلب در رادیو و تلویزیـون

Machine (1999)  ــه ــد از  16ب ــدترش عبارتن ــاي جدی ــاب ه ــت؛ کت ــده اس ــه ش ــر ترجم ــان دیگ زب

Conversation on Consciousness (2005). Zen and the Art of 
Consciousness (2011) ــوان ــت عن ــی تح ــاب درس  Consciousness: An و کت

)2010ed.  nd2Introduction (.  

 Corningدر  humanitiesاســتادیار فلســفه و رئــیس دپارتمــان  دي. کاروســو گــرگ

Community College, SUNY  اسـت. او مؤلـف کتـابFree Will and Conscious 

ness: A Determinist Account of the Illusion of Free Will (Lexington 
Book, 2012) و تـدوین گـر کتـاب حاضـرExploring the Illusion of Free Will and 

Moral Responsibility (Lexington Book 2013)  است. تحقیقات او بطور اسیس در بـاره

  ي اراده ي آزاد، آگاهی، و عاملیت انسانی است.

 ,Institute for Behavioral Healthدسـتیار تحقیقـاتی در  تاماس دبلیـو. کـالرك

Heller School for Social Policy and Mangement, Brandise University 
ــان  Center for Naturalismاو مؤســس و مــدیراســت.  ، در Naturalism.Orgاســت و میزب

بینجامعترین منابع وب در باره ي طبیعـت گرائـی، التزامـات و کاربردهـاي آن اسـت. او نویسـنده ي کتـاب 

Encountering Naturalism: A Worlview and Its Uses  ،اسـت و در بـاره ي علـم

  ت گرائی، اخالقیات، اراده ي آزاد، آگاهی، و موارد فلسفی و اجتماعی مربوط به آنها می نویسد. طبیع
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اقتصـاد  Senac Collegeو  ESOM-Sul Universityدر  دنیال گویـا تـو چـه تـو

 University of Rio Grand do Sul تدریس می کنـد در حـالی کـه دکتـراي فلسـفه اش را در

(Porto Alegra, Brazil) Federal تکمیل می کند. تخصص او در فلسفه ي اقتصـادي، فلسـفه ي

سیاسی، و سیاست اجتماعی است. هدف تز دکتراي او ارتباط دادن نوشتحات تجربی در روانشناسی سیاسی 

  با گفتمان سنتی در نظریات اخالقی و سیاسی در باره ي عدالت، انصاف، و استحقاق است.

 National Instituteدر  Human Motor Control Sectionرئیس  مارك هلت

of Neurological Disorders and Stroke, National Institute of Health  ،است

که در آن مؤسسه تحقیقاتش بـر اصـول حرکـات طبیعـی انسـان و پـاتوبیولوژي اخـتالالت حرکتـی انسـانها 

ت مقـداري از وقـت خـود ش را دکتر هلمتمرکز است. او نورورلوژیست و نوروفیزیولوژیست بالینی است. 

 Movement Disorderصـرف ویراسـتگري و سـازماندهی حرفـه اي کـرده و بـراي مثـال رئـیس 

Society  بوده است. در سال هاي اخیر، او در مورد فیریولوژي قصد و اختالالت عصبی قصد کردن مانند

  اختالالت روانی حرکت تحقیق می کند.

 Berlin Center for Advanced Neuroimagingمـدیر  دایـالن هینـز –جـان 

 Bernstein Center for Computational Neuroscience, Berlinاسـتاد  (2009)

 Marx Planck Institute for Human Cognitive and Brain و رهبر گروه (2006)

Sciences, Leipzig (2005)  ــرا در ــد دکت ــجوي بع ــبالً دانش ــت. او ق  Institute forاس

Cognitive Neuroscience and Wellcome Department of Imaging 
Neuroscience, University College London (2003-2005)  و محقـق بعـد از فـارغ

 – Hanseو در  University of Plymouth, Magdeburg and Bremenالتحصیلی در 

Institute for Advanced Studies (1997-2003)  بوده است. اوMSc (1997) و Dr. 

rer. Nat (PhD) در روانشناسی را از Bermen University (2003).دریافت کرده است  

 Grote Professor Emeritus of the Philosophy of Mind تـد هانـدریچ

and Logic  درCollege University of London  و رئـیسRoyal Institute of 

Philosophy اده ي آزاد، جبرگرائی، ذهن و جسـم، آگـاهی، و است. او بطور گسترده اي در باره ي ار

 – A Theory of Determinism (1988)موضوعات فلسفی دیگر نوته است. کتاب هایش شامل

?How Free are You ،)2002Ed.,  nd2The Determinism Problem ( ،On 
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Determinism and Freedom (2004)  وActual Consciousness  (زیــر چــاپ)

  هستند.

 Florey Institute of Neuroscience andعضو انجمن تحقیقی استرالیائی  لوينیل 

Mental Health او نویسنده ي شش کتاب است، جدیدترین آنها  .استHard Luck (Oxford 

University Press, 2011)  اخالقـی، اخالقیـات  مقالـه در بـاره ي اراده ي آزاد و 100و بـیش از

  نوانهاي دیگر هستند. کاربردي، فلسفه ي ذهن، و ع

است. تخصـص او  College of Charlstonاستادیار دپارتمان فلسفه در  تاماس ندل هافر

که موضـوع اصـلی تحقیقـاتش بعنـوان  –در فلسفه ذهن و عمل، روانشناسی اخالق، و فلسفه ي قانون است 

 MacArthurFoundation Law and Neuroscience Projectعضـو بعـد دکتـرا در 

 The Future of Punishmentویراســتگر کتــاب بــوده اســت. او جدیــداً  (2009-2011)

(Oxford University Press 2013) و همکار ویراستگري کتـاب Moral Psychology: 

Historical and Contemporary Reading (Wiley-B;ackwell, 2010) .بوده است  

اسـت. او در سـطح  University of Arizonaدر  معرفتـیاستاد فلسفه و علـم  شان نیکولس

همـراه  ،Sentimental Rule ،مشترك فلسـفه و روانشناسـی تحقیـق مـی کنـد. او نویسـنده ي کتـاب

Stephen Stich  نویسـنده ي کتـابMindreding  و همـراه بـاJoshua Knobe  ویراسـتگر

  است. Experimental Philosophyکتاب 

و رئـیس آکادمیـک  Humbold- universitἃt zu Berlin در اسـتاد فلسـفه مایکل پائن

Berlin School of Mind and Brain  است. تحقیقات او متمرکز بر فلسفه ي ذهن و ارتباط بـین

 Secon Person Perspective (Inquiryفلسفه و علم اعصاب است. مقاالت جدیدش شامل: 

2012); Materialism, and the Intuition of Distinctness (Journal of 
Consciousness Studies 2011); How Privileged is First- Person 
Privileged Access? (American Philosophical Quarterely 2010); Does 

Free Will Arises Freely? (Scientific American 2003).  

در  UCLAاش را از  PhDاسـت. او  Cornell Universityاسـتاد فلسـفه در  درك پربوم

تـدریس مـی کـرد.او  University of Vermontدریافـت و قبـل از رفـتن بـه کورنـل در  1985ال س

 Livinf Without Free Will (2001); Consciousness and theنویسنده ي کتاب هاي
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Prospects of Physicalism (2011), Free Will, Agency, and the Meaning 
in Life (پاچ� ریز) ،2007چان مارتین فیشر، و منوئل وارگاس نویسـنده ي کتـاب  و همراه رابرت کین 

Four Views .است  

. او بیش (خداي اسطوره اي ژرمن ها) دنیاي آکادمیک است Odinic سرگردانسوزان پاکت 

 ,Otagoاز بیست و اندي سال با عنوان نوروبیولوژیست سلولی در دپارتمان هاي فیزیولوژي دانشگاه هاي 

Oslo, Auckland, London, New South Wales, and Manitoba  مشـغول بـه کـار

بعد از آن بطور آشکاري شروع به کار در باره ي آگاهی کرده، دوسال در دپارتمان روانشناسی،  .بوده است

و دوازده سال در دپارتمان فیزیک در دانشگاه آکلند. در زمان حال او در دپارتمان روانشناسی در دانشـگاه 

  ند. آکلند کار می ک

 Socrate Foundation (Instituteاستاد فلسفه ي انسان شناسی، از جانب  مورین ساي

of Philosophy, Leiden Unversity) دپارتمـان  اتیـک و روانشناسـی اخالقـی -و دانشیار متـا)

او رهبـري یـک گـروه  2009) اسـت. از سـال Erasmus University in Rotterdamفلسفه ي 

سازمان هلندي تحقیقات علمی پشتیبانی مالی می شود همـراه کمـک مـالی شخصـی  تحقیقاتی را که توسط

ی) و علم اعصاب را در مورد برداشتهاي ما معرفتبعهده دارد که التزامات پیشرفتهاي علوم رفتاري، معرفتی (

  از عاملیت اخالقی، استدالالت، اراده ي آزاد، و مسئولیت شخصی تحقیق می کنند.

در اسرائیل است.  University of Haifaتاد و رئیس دپارتمان فلسفه دراس سال اسمیالنسکی

 Free Willدر اخالقیات هنجاري و مسئله ي اراده ي آزاد تحقیق می کند. او نویسنده ي کتاب اساساً او 

and Illusion (Oxford University Press 2000), 10 Moral Paradoxes 
(Blackwell 2007)  در مجالت فلسفی مهم است.و مقاالت فراوانی  

و در دانشـگاه تکـزاس در آسـتین  Reading Universityاسـتاد فلسـفه در گلن استراسـن 

 ed.  nd2, 1986Freedom and Belief (Clarendon Pressاسـت. کتابهـایش شـامل 

2010); An Essay in Revisionary Metaphysics (Clarendon Press 
 ,Locke on Personal Identity (Princeton University Press و ,(2009

هستند. در زمان حال او مشغول نوشتن کتابی است در باره ي طریقی که ما زندگی خـود را طـی   (2011

  زمان درك می کنیم.
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ــاس ــل ورگ ــنده ي  منوئ ــت. او نویس ــکو اس ــن فرنسیس ــگاه س ــوق در دانش ــفه و حق ــتاد فلس اس

 Building Better Being: A Theory of Moral Responsibility (Oxfordکتـاب

 Four Views on Freeو همراه جان فیشر، رابرت کین، و درك پربوم نویسنده ي کتـاب  (2013

Will (Willey-Blackwell, 2007)  .غیر از اراده ي آزاد عالقه هاي اصلی تحقیقات او شـامل است

  اي التین است.روانشناسی اخالق، موضوعات فلسفی در قانون، و تاریخ فلسفه ي امریک

دانشیار دانشگاه ویلیام پترسون در ایالت نیوجرسی اسـت. تحقیقـاتش بطـور  بنجامین ویل هاوور

عمده اي در باره ي نظریه ي اراده ي آزاد، در فلسفه ي کانت و فلسـفه ي معاصـر اسـت. او تعـداد زیـادي 

ــامل  ــه ش ــرده ک ــر ک ــالت منتش ــوعات در مج ــن موض ــاره ي ای ــه در ب  The Philosophicalمقال

Quarterly, The British Journal for the History of Philosophy, 
Philosophical Studies, and The Canadian Journal of Philosophy .است  

است. او مقاله هاي گوناگون و  Youngstownاستاد فلسفه در دانشگاه ایالتی  بروس ان. والر

 Freedom Without Responsibility, Philosophicalچندین کتاب نوشته است که شامل 

Studies (1990), The Natural Selection of Autonomy (1998), و Against 
Moral Responsibility (2011)  .هستند  
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