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Abstract
This article studies one of the two current conceptions of free will i.e negative conception or
the definition of free will to having alternative possibilities; and tries to assess and ascertain
the validity of this historically popular conception, by exhausting all possible approvals and
also its disapprovals. The investigations indicate that the disagreement on this issue causes
philosophers to revolt against one another in the debate of free between the two camps of
Compatibilist and incompatibilist. The dispute of these two groups begins with debating on
the relation between negative free will and Determinism, and continues with the possibility of
free will in a determined world and finally reaches its peak by posing two fundamental
objections against each other: The harm-mind hypothesis of Determinism on side of
Incompatibilists and Intelligibility challenge on side of Compatibilists. And thus confirming
or rejecting of such conception at last depends on assessing these two objections. I conclude
our assessment by rejecting the negative conception.

Key words: Alternative Possibilities, Compatibilist Free Will, Determinism, Compatibilism,
Incompatibilism
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چکیده
نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی یکی از دو تلقی رایج اختیار ،یعنی تلقیی سیلبی ییا همیان تعریی

اختییار بیه

برخورداری از امکانهای بدیل میپردازد و سعی دارد با احصای عقالنی انواع ردیهها و دفاعیههای ممکی بیرای آن،
صحتوسقم ای تلقی مشهور تیارییی را ارزییابی و تعییی کنید .بررسییها نشیان میدهید اخیتال
صحتوسقم ،نیستی اختالفی است که فالسفه را در بحث از جبر و اختیار در قالب دو طی
سازگارباور رویاروی یکدیگر مینشاند .اختال

ای دو طی

بیر سیر ایی

عمدۀ ناسیازگارباور و

از نسبت میان اختیار سلبی با دترمینیسم آغاز میشیود،

با بررسی امکان اختیار در یک جهان متعی ادامه مییابد و درنهایت بهشکلِ دو اییراد اساسیی ازجانیب هرییک علییه
دیگیری قییوا مییابیید :فرضییی ذهی آزار دترمینیسییم ازجانیب ناسییازگارباوران در برابییر چییال

معقولیییت ازسییوی

سازگارباوران و به ای ترتیب تأیید یا ردّ چنی تلقیای درنهایت بسته به ارزیابی ای دو اییراد خواهید بیود .حاصیل
ارزیابی ای مقاله ردّ تلقی سلبی است.
واژگان کلیدی :امکانهای بدیل ،اختیار سازگارباورانه ،دترمینیسم ،سازگارباوری ،ناسازگارباوری
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دقیقاً همی موقعییت الی

مقدمه

خیانیت نکنید یعنیی آییا

اختیار ،واژهایست با معانی بسیار؛ آنچنیان کیه تیا

میتوانسته در همی شرایط تصمیمی به جز اقیدا بیه

برای آن ذکر شیده اسیت

خیانت بگیرد بهنظرِ قائالن بیه ایی تلقیی از اختییار،

()Strawson, 2005: 287؛ اما به نظیر میرسید بتیوان

تنها در صورت مثبتبودن پاسخ ای سااات است که

ای معانی کثیر را ذیل دو تلقی کلیی از اختییار جیای

میتوان فاعل مفروض را در قبال کیار خیود میتیار و

داد :بنابر تلقی نیسیت ،میتیاربودن مفهیومی دربیارۀ

مسئول قلمداد کرد؛ وگرنیه در صیورتی کیه موقعییت

شرایط واقعی و بالفعل رفتارهای ماست .یعنیی همیان

وقوع فعیل چنیان باشید کیه هیر فیاعلی در صیورتِ

شرایط و موقعیتی که فعل در آن به وقیوع میپیونیدد.

قرارگرفت در آن موقعیت ،بهناچار تصمیمی یکسان با

است که آییا

آن را

بی

از  200معنای میتل

ای تلقی از اختیار متمرکز بر ای پرس

تصمیم فاعیل مفیروض بگییرد و تیوان خیال

فاعل در موقعیت و شرایط حاضر ،فعل کنونی خود را

نداشته باشد ،بایید در اختییاریبودن چنیی میوقعیتی

تحت کنترل و تصمیم خودش انجا داده اسیت .تنهیا

تردید کرد.

در صورت مثبتبودن پاسخ ای سیاال اسیت کیه آن

به ای ترتیب میا اعمیال و رفتارهیایی از خیود را
به اختیار میکنیم که طب تلقی ایجابی اختیار،

عملْ اختیاری و فاعل آنْ میتیار تلقیی میشیود؛ ایی

متص

نحوۀ تفسیر اختییار معمیواً بیه تلقیی ایجیابی تعبییر

اصل رفتار بهدستِ خودِ ما و تحت کنترل میا باشید و

میشود و حاکی از لیزو تحقی ییک شیر ایجیابی

یا اینکه طب تلقی سلبی اختیار بروز رفتیاری جیز آن

اساسی برای تحق اختییار اسیت؛ یعنیی برخیورداری

نیز دقیقاً در همان شرایط برای ما مقدور باشد.

فاعل از نوعی کنترل علّی در قبال همیی رفتیاری کیه

جبر 1ی در ای نوشتار بهطورِ مشیص دترمینیسم

اکنون بهصورتِ بالفعل انجا میدهد؛ امیا بنیابر تلقیی

یا نظا علّی معلولی ی نیز که معمواً ازسوی میالفیان

واقی اسیت؛

اختیار انسان ،در نقی مقابل و ازبی برندۀ اختیار لحاظ

واق نییز احتمیال وقیوع فعلیی

میشود ،دقیقاً بهدلیلِ ضدیت خود با ایی دو شیر و

آن فعلی است که درواقی انجیا شیده اسیت؛

تلقی ،در برابر اختیار نشانده میشود؛ زیرا دترمینیسیم

مشرو بر اینکه هیچ چیزی از مجموعه شیراییی کیه

ی چه آن را به خدا منتسب کنیم ،چه بیه قیوانی علّیی

منجر به وقوع فعل شده ،تغییر نکند؛ به جز نتیجی آن

طبیعت ی عوامل بیگانهای ساب بر ما را در اعمیال میا

شرایط یعنی فعیل فاعیل .ایی نحیوۀ تفسییر اختییار،

دخالت میدهد و به ای ترتیب اول میلّ کنترل خیود

اصیالحاً تلقی سلبی خوانده میشود .از ای جهت که

ما بر رفتارهایی است که از مجرای وجود ما به جریان

تمرکز آن به جیای فعیل حاضیر و انجا شیدۀ کنیونی

درمیآید (ضدیت با تلقی ایجابی اختیار)؛ دو احتمال

فاعل ،بر سلب آن فعل و بر امکان وقوع فعلی به جیز

بروز هرگونه رفتاری را جز آنچه عمالً در عیالم واقی

دو  ،میتاربودن دربارۀ شیرایط خیال
مراد از شرایط خال
خال

آن فعلِ واق شده اسیت؛ لیاا پرسی

اصیلی در ایی

2

از ما صادر میشود منتفی میکنید (ضیدیت بیا تلقیی

نحوه از ارزیابی اختیار چیزی از ای قبییل اسیت :آییا

سلبی اختیار)؛ گیویی گاشیت میا در حکیم مقیدمات

مرتکیب عمیل

معلو و متعیّ استنتاجی منیقی اسیت کیه بیه حکیم

فاعلی که در شرایط و موقعییت الی

خاصی میشود ی مثالً خیانت میکند ی میتوانسیته در

1.

determination
2. determinism

تحليل و ارزيابی تلقی سلبی فيلسوفان از اختيار15/

قوانی تغییرناپایر الهیی ییا طبیعیی بیه نتیجی بیالیب
معلو و متعیّ منتهی میشود؛ نتیجهای از پی

معلو

میشود؛ لاا دترمینیسم همچنان متراد

با جبر دانسته

میشود.

و متعیّ که همان افعال کنیونی ماسیت .و از ایی رو

از میییان ای ی دو نییوع نفییی ،دومییی در بعییاعت

متعیّ بودن گاشت ما به متعیّ شدن نتیجیه و بیرونداد

فیلسییو

نیسییت و بییه کشییفیات تجربییی دانشییمندان

ای گاشته یعنیی فعیل کنیونی میا منجیر میشیود و

برمیگردد؛ اما اولی قابلیت ویژهای برای تأمل فلسیفی

درنهایییت مییا را از گاشییتهای ثابییت ،مشیییص و

دارد و محور بحث ای مقاله را همی موضوع تشکیل

تغییرناپییایر رهسییرار آینییدهای ثابییت ،مشیییص و

میدهد؛ اما از آن رو که بحث بر سر هر دو معنا کیال

تغییرناپایر میکند .در ای مقاله برای اشاره بیه چنیی

را به درازا میکشد ،نوشیتار حاضیر بیه تلقیی سیلبی

مییوقعیتی از اصیییال جهییان دترمینیسییتی (متعیییّ )

اختیار بهعنوانِ نیسیتی و بیارزتری نشیان اختییار و
مقدم مهم فهم مسئله اختصیا

استفاده میشود.

مییابید 1و تکمییل

اندیشی ناسیازگاری جبیر و اختییار از همییی دو

بحث با بررسی تلقیی ایجیابی در مقالیهای مجیزا پیی

تصور و تلقی متناقض از مفاهیم دترمینیسیم و اختییار

گرفته میشود .پس مسئل ای نوشتار عبارت اسیت از

برمیخیزد و بر همی اساس اسیت کیه نظرییهپردازان

بررسییی مجموعیی گمانییهزنیهای محتمییل بییرای

عمییدۀ ناسییازگارباور و

سازگارکردن دترمینیسم و اختیار ازمنظرِ تلقیی سیلبی.

جبییر و اختیییار بییه دو طی ی

سازگارباور تقسیم میشوند .بهزعمِ هیر دو گیروه ،میا

شیوۀ کار به ای صورت اسیت کیه جوانیب میتلی

طبیعتییاً طالییب اختیییار هسییتیم؛ امییا در حییالی کییه

بحث با ترتیبی منیقی کیه لزومیاً بیا ترتییب تیارییی

سازگارباوران تزاحمی میان تحق ای طلب طبیعیی و

مباحث هماهنگ نیست بیان و تحلیل میشود و ضم

نظییا علّی یمعلولی حییاکم بییر جهییان نمیبیننیید،

اشاره به مواضعی کیه میتیوان در ایی بیاره گرفیت،

ناسییازگارباوران معتقدنیید جهییان دترمینیسییتی و تییاب

حلقیی واسیییی جسییتوجو میشییود کییه مییا را از

قوانی اجتنابناپایر علّی ،تاب ارضای تماییل میا بیه

اشکاات هیر موضی میرهانید و بیه مواضی دیگیر

اختیار را ندارد و روش است چنانچیه نییواهیم زییر

میپیوندد .به ای ترتیب سعی شیده تمیامی مواضیعی

بار جبر برویم ،بهتری مفرّ نفی یکی از مدعیات نیزاع

که عقالً میتوان آن را به کار گرفت به کار گرفته شود

دربارۀ اختیار و دترمینیسم است؛ یعنی نفی دو تلقی و

و بررسییی و ارزیییابی شییود .همچنییی سییعی شییده

تفسیییری کییه از اختیییار طییر شیید و در عییوض

حتیاامکان مایدی تارییی نیز برای هر موض یافتیه

جایگزی کردن تلقیهایی که با فرض علییت منافیاتی

شود .گفتنی است که تقرییر حاضیر ،گزارشیگری ییا

نداشته باشد و یا نفی متعیّ بودن و علیتداری افعیال

تقریر تکراری اقوال صاحبنظران ای حیوزه نیسیت؛

اختیییاری انسییان .در صییورتِ نیسییت ،مراد بییودن

بلکه الگویی است که به ذهی نویسینده رسییده و از

دترمینیسم با جبیر رد میشیود؛ یعنیی دترمینیسیم بیر

ای منظر به گزارش و تحلیل و ارزییابی تیاریخ ییک

جهان حاکم است؛ ولی ای حاکمیت منجر به جبر میا

مسئل پرحاشی فلسفی پرداخته است .ای نگیاه ،افی

نمیشییود .در صییورت دو  ،حاکمیییت دترمینیسییم رد

تازهای را برای فهم جام و منسیجم مباحیث جبیر و
اختیار باز خواهد کرد و جمالتی را که تعیی تکلیی
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مسئله ،منو به تعیی تکلی
بررسی میکند .طبیعتاً هد
تکلی

آنهاست جسیتوجو و
نهایی ایی مقالیه ،تعییی

بررسی امکانپایری ییا امکانناپیایری وقیوع افعیالی
بدل از ای فعلی میکند که درواق محق شده اسیت؛

اصلیتری گیزارۀ بحیث یعنیی صحتوسیقم

تلقی سلبی اختیار خواهد بود.

امکانهای بدیل متوجه افعالی اسیت کیه عمیالً واقی
نشدهاند ،اما وقوع آنها امتنیاع منیقیی نداشیته و تنهیا

سی با ذکر یکی از رایجتری تقریرهای استدال

بهدلیلِ تصمیم و گزین

خا

فاعل است که مجیال
به عمل آیید کیه

ناسازگارباوران مبنی بیر سیازشناپایری تلقیی سیلبی

وقوع نیافتهاند و البته چنانچه کاش

اختیار با دترمینیسم آغاز میشود:

چنی امتناع منیقیای در کار بوده و فعل فاعل به جز
اینکییه هسییت نمیتوانسییته باشیید ،فعییل ذکرشییده را

 -1استدالل پیامد :ضدیت دترمینیسم با امکانهاای

دستِکم ازنظرِ معنای سیلبی اختییار ،نبایید اختییاری
قلمداد کرد.

بدیل (و از این رو اختیار)
طب تلقی سلبی اختیار ،فاعل میتارْ کسی دانسیته

نکت اخییر یکیی از دو دسیتاویز مهیم قیائالن بیه

شد که قادر باشد به طریقی جز آنچه کیه بیدان عمیل

ناسییازگاری جبییر و اختیییار اسییت .ناسییازگارباوران،

کرده عمل کند« :م درصورتی در نوشیت ایی میت

ناسییازگاری ذکرشییده را بییا تعییابیر و اسییتدالهای

آزاد هستم که برایم امکانپایر باشد بیه جیای آن ،بیه

میتلفی بیان کردهاند که یکیی از آنهیا تعبییر معیرو

موضوع دیگری بریرداز ییا اساسیاً فیار از هیر کیار

پیتر ون اینواگ  3موسو به استدال پیامد 4است:
«تقریبیاً همی فالسییفه میپایرنیید کییه شییر از

فکری تلویزیون تماشا کنم یا به دوست موردعالقیها

ایی اسیت کیه

زنگ بزنم ...اما اگر راهی جز ارادۀ نوشت ای میالیب

مسئولدانست فاعل در قبال اعمیال

و انجا آن را نداشته باشم ،عمالً خود را در ای مورد

معتقد باشیم آن فاعل میتوانسته از انجا آنچیه انجیا

آزاد قلمداد نمیکنم» .هری فرانکفورت 1ای تلقیی را

داده اجتناب کند» ( .)Van Inwagen, 1975: 188ای

بهشکلِ یک اصل ،صیورتبندی کیرده و آن را اصیل

در حالی است که «اگر دترمینیسم صادق باشد ،اعمیال

امکانهای بدیل 2نامیده است:

ما ازجملیه پیامیدهای قیوانی طبیعیت و وقیایعی در

تنها در صورتی [آزاد و از ای رو] ازنظرِ

گاشت سرریشده هستند و چون هرآنچیه هسیت بیه

اخالقی مسئول اعمال خود هستند که بتوانند بیهنحوی

قبل از تولد ما برمیگردد و نیز چیستی قوانی طبیعت

جز نحوۀ فعلی نییز عمیل کننید ( Frankfurt, 2003:

بهدست ما نیست ،پیامدهای ای امور نیز بهدسیتِ میا

اشیا

نیست؛ ازجمل ای

.)158
ای «توانایی عمل بهنحوی جز ای » یا بهاصییال ِ
متفکییران جدییدِ بعیید از فرانکفییورت برخییورداری از

پیامدها اعمال خودِ ماست» ( Ibid,

 )1983: 16و به ای ترتیب اعمال ما جز اینکه هستند
نمیتوانند باشند.

امکانهای بدیل که درواق تعبیری نو از همیان تلقیی

باید توجه شود که استدال پیامید مبتنیی بیر ییک

سنتی سلبی از اختیار است ،بررسی اختیار را منو بیه

فرض بنیادی است :اختیار مستلز امکانهای بیدیل ،و
دترمینیسم مستلز نفی هرگونه امکان بیدیلی اسیت و

Harry Frankfurt
Principle of Alternative Possibilities

1
2

Peter Van Inwagen
consequence argument

3
4
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از ای رو امکان اختییار در جهیان دترمینیسیتی عمیالً

باشد و ای گونه هم هسیت .هید

منتفی است؛ بنابرای تمامی تالشهیای انجا شیده در

تحلیل و نقد ای چارهجوییهای اختیارجویانیه اسیت

طول تاریخ برای نشاندادن بهرهمندی انسان (بیهعنوانِ

تا درنهایت بتوان موضعی بر سر لزو یا عد ِلزو ای

جزئی از جهان) از اختیار ،تالشی نافرجیا و نابجیا و

اصل و تلقی اتیاذ کرد که دسیتِکم نیمیی از ادبییات

محکو به شکست است؛ مگیر اینکیه علیم

فلسفی جبر و اختیار را مستقیم یا غیرمستقیم به خیود

پیشاپی

پیژوه

حاضیر

تجربی منکر دترمینیسم عا حاکم بر جهان شود .طب

اختصا

ای استدال فرض وجود و کاربست اختیار در جهیان

شد ،از است به منظور از دو اصیال ِ بهکاررفتیه در

دترمینیستی فرضی متناقض اسیت؛ از ایی رو از ییک

ای مقاله برای اختیار نیز اشاره شود :اصیال اختییار

سو فرض میتاربودن انسان ،نافیِ نظا متعییّ جهیان

حداکثری اشاره به تلقی سلبی اختیار در معنای اصیلی

خواهد بود و ازسوی دیگر فرض حاکمیت دترمینیسم

خود دارد که مالز با برخورداری از امکانهای بیدیل

یا تعیّ بر جهان ،نافی اختیار انسان است .بر ای مبنیا

در تکتک اعمال فاعیل میتیار اسیت .درمقابیل ،بیه

حکم به ناسازگاری جبیر و اختییار (ناسیازگارباوری)

هرگونه جر و تعدیل در معنای اختیار که امکانهای

موضوعیت مییابد.

داده است .حال که سی از جر و تعدیل

بدیل را حیا

اییی قبیییل اسییتدالهای ناسییازگارباورانه باعییثِ

ییا از معنیای اصیلی خیود دور کنید،

اختیار حداقلی گفته میشود.

ناگزیری از انتیاب یکی از دو سوی متنیاقض جبیر و
اختیار (در چهارچوب تلقیی سیلبی) میشیود و ایی

 -2توجیههای سازگارباورانۀ اختیار علیاه اساتدالل

انتیییاب قیعییاً انتیییاب سییادهای نیسییت :جبییر یییا

پیامد ناسازگارباورانه

بیاختیاری انگیزه و تعهدِ هرگونه عمل انسانی را نفی

ماحصل استدال پیامد ،ناسازگاری جبیر و اختییار

میکند و اختیار بهمعنای بیتعیّنی ییا نفیی علییت نییز

اسییت و میییال

اصییلی ای ی اسییتدال ،قییائالن بییه

فرد را از حصیول نتیایج اعمیالی کیه انجیا میدهید

سازگاری جبیر و اختییار (سیازگارباوران) هسیتند .از

نامیمئ میکند؛ بنیابرای هیر دوی ایی سیویهها بیه

نگییاه سییازگارباورانه میتییوان در سیییو میتلفییی

انسییان جرئییت ارتکییاب هرگونییه عمییل ناپسییندی را

استدال پیامید را بررسیی محتیوایی 2کیرد و درواقی

(بهبهان جبر یا بیتعیّنی) میدهد .ترتب چنی پیامدی

اختیار را بازتعری

بر استدال پیامد ،محرکی است برای عقالی جهان تیا

تا یک سیح حداکثری .در سییح حیداقلی سیی بیا

در قالب استدالها و تعابیر فلسفی میتل

به مصا

کرد؛ از یک سیح حداقلی گرفتیه

تأیید کلیت ادعای استدال مبنی بیر لیزو امکانهیای

ای استدال بروند و خود یا پیامدهای ناخوشیایندش

بدیل برای اختیار آغاز میشود تیا سییو بعیدی کیه

را مرتف کنند .با توجه به مبنای اصلی اسیتدال پیامید

رفتهرفته منکر صحت ایی لیزو میشیود و کیار بیه

دربارۀ نق آفرینی متعارض هر یک از اختیار و علیت

جایی میرسیم که درنهایت قیائالن بیه چنیی اصیلی

در قبال امکانهای بدیل ،طبیعی و معقیول اسیت کیه

متهم به ییک اشیتباه بیزر

تاریخ چارهجوییهای عُقال در ای باره ،تاریخ بررسی

سیو در قالب اقدامات گا بهگا منیقیی (نیه لزومیاً

و توجیه و جر و تعدیلهای اصل امکانهیای بیدیل

تییارییی) سییازگارباورانه طییر  ،تحلیییل و بررسییی

میشیوند .در ادامیه ایی
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میشوند .جالب است که برای تکتک ایی اقیدامات

و از آن طریی در تمییامی علییو پیشییروِ دورۀ جدییید

میتوان قائالن و مدافعانی در میان آرای موجود یافت

موقعیتی انکارناپایر داشت و طبیعی بیود کیه فالسیفه

و ای خود ،حاکی از ای است که انسان متفکر بیرای

دفاعی خود از اختیار را با حمله بیه دترمینیسیم آغیاز

حل ای مسئله به هر دری زده و هر موض ممکنی را

نکنند .پس یا باید صحت استدال پیامد را زیر سیاال

گرفته است .گا هایی که بیه آن اشیاره خواهید شید،

برد و یا اینکه با بازخوانی و بازرسی مجدد خودِ تلقی

دستِکم در ذه نویسنده ،جام و مان اند و بهمنزلی

سلبی اختیار ،راهِ گریزی برای فرار از جبر جست .بیه

نوعی حصر عقلی تلقیی میشیوند و ایی امیید را در

نظر میرسد سادهتری راه ،راه سو باشد :اینکه تلقیی

خاطر فلسفی خواننده برمیانگیزد که شیاید بتیوان بیا

سییلبی بییهنحوی تفسیییر شییود کییه ناسییازگاریای کییه

ای نحوه پیگیری بحث ،موضعی نهایی بر سر نیمی از

استدال پیامد ادعا میکند ،خودبیهخود منتفیی شیود.

مسئل تارییی و ذه سوز جبر و اختیار گرفت .البتیه

توسل به ای سادهتری راه ،نیستی گا منیقی بیرای

صحبت از موضی نهیایی در مباحیث فلسیفی بیشیتر

سییازگارباور اسییت .بهتییری نمونی چنییی اقییدامی را

نوعی ایدئالطلبی است تیا واقی نگری .بنیابرای بهتیر

میتوان در بازتعری

به

است سی ای گونه تعدیل شود که میتیوان بیا ایی

تحلیل شرطی 1مشاهده کرد؛ طب تلقی سلبی ،اختییار

نحوه پیگیری بحث افقی نو را برای فهیم زمینی نیزاع

یعنی توانایی عمل به «جیز الی » ،و حیال طبی ایی

های فیلسوفان در ای باره ترسیم کرد؛ و فلسفه اساساً

تحلیل توانایی عمل به «جز ال » یعنی اینکه م «اگیر

چیزی نیست جز تجهیز ذه با آمیوخت اندیشیههای

بیییواهم بییه «جییز ال ی » عمییل کیینم عمییل میییکنم»

دیگران بهمنظورِ رسیدن به مرتب اندیشیدن مستقل.

( .3)Hobbes, 1958: 108م اگر بیواهم «جز الی »

 -2-1تحلیل شرطی امکانهای بدیل
اختیار ،میاب تلقی سلبی آن بهمعنای برخیورداری
از امکانهای بدیل در نظر گرفته شید .بعیید بیه نظیر
میرسد که کسی بیواهد منکر ای معنی بدیهی بیرای
اختیار شود .هم ما هنگا برآورد اختیار خود ،اصیواً
زمانی خود را آزاد مییدانیم کیه امکانپیایر باشید در
شرایط کنونی بهنحوی جز ای نیز عمل کنییم .از ایی
پس «جز ای » یعنی عملی به جز فعیل کنیونی فاعیل
بهاختصار «جز ال » نامیده میشود و بیه خیود عمیل
کنونی با «ال » اشاره میشیود .گفتیه شید کیه بیهنظرِ
برخی متفکیران دترمینیسیم بیهدلیلِ ضیدیت بیا ایی
امکانهییای بییدیل ،می یلّ اختیییار بییه شییمار میآییید.
دترمینیسم یا همان قانون عا علّیت ،در فیزیک نیوتنی

تلقی سلبی با تحلیلی معرو

را انجا دهم انجا میدهم؛ اما مهم ای است که می
هرگز نمیخواهم «جز الی » را انجیا دهیم و چیون
نمیخواهم ،انجا ندادنِ «جز ال » نقصی برای اختییار
م تلقی نمیشود .از ای رو انجا نیدادن «جیز الی »
یکه نتیج قیعیت قیوانی دترمینیسیتی است ی چیون
بییرخال

خواسییت و ارادۀ میی نبییوده ،بییهمعنای

بیاختیاری م در انجا «ال » نیسیت .روشی اسیت
که چنانچه اختیار ،چنی معنای شرطیای داشته باشد،
(اگر بیواهم ...انجام

میدهم) ای اختیار سازگار با

دترمینیسم خواهید بیود؛ زییرا دترمینیسیم بیر فیرض
صحت  ،نافی امکانهیای بیدیل بیهمعنای شیرطیِ آن
نیسییت و حتییی در جهییان متع ییّ علّی یمعلولی نیییز
میتییوان آزادانییه زنییدگی کییرد .تییاریخ فلسییفه چنییی
Hypothetical analysis

1
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دیدگاهی را بیه تجربیهگرایان عصیر جدیید همچیون

را در معنای امکان به میان کشیدهاند و از ایی طریی

هابز ،اک ،میل و هییو و حتیی بیه ارسییو در دورۀ

خواستهاند اثر دترمینیسم را در فعل وی خنثیی کننید.

باستان منتسب کرده است (کی .)35 :1394 ،

درست است که دترمینیسیم مییلّ امکیان اسیت ،امیا

اما آیا ای راهِحیل کفاییت از را دارد بیه نظیر

وقتی که ای امکانناپایری میاب خواست خود فاعل

نمیرسیید بتییوان آن را راهِحییل انتقادناپییایر و نهییایی

نیز باشد ،دترمینیسیم منجیر بیه اجبیاریبودن فعیل او

مسئله قلمداد کرد .چراییِ ای پاسخ با بررسی مفهیو

نمیشود.

امکانهای بدیل در نسیبت بیا دترمینیسیم پیی گرفتیه
میشود.

گاشته از ای زیرکی ،باید اعتیرا

کیرد کیه ایی

نحوه مواجهه بیا اسیتدال ناسیازگارباوران پیامید ،بیا

مراد از امکانهای بدیل یا امکانپیایریِ عمیل بیه

وجودِ شهرت صیاحبان  ،مواجهی چنیدان کارامیدی

«جز ال » دقیقاً چیست اینکیه عمیالً «جیز الی » را

نیست .ازم چنی مواجههای تحلیل مفهو اختیار بیه

انجا میدهم نه لزومیاً! طبی اصییالحات منیقیی،

صر

اختیار در فعل و لاا بیتوجهی به عواملی است

امکان در معنای عیا آن صیرفاً بیهمعنای محیالنبودن

که باعث شده فاعل در آستان انجا ِ فعل «ال » ،حتی

است ،نیه تحقی بالفعیل .پیس ایی گیزاره کیه «می

تمایلی به انجا «غیر ال » نداشته باشد .بیدون آوردنِ

میتوانم به "جز ال " عمل کنم» ،یعنی محال نیسیت

دلیلی موجه بیرای ایی بیتیوجهی ،نمیتیوان نتیجی

که م تحت شرایط حاضر تصیمیم دیگیری بگییر و

مترتب بر تحلیل شرطی فعل را پایرفت؛ زییرا اختییار

بهنحوی متفاوت از فعل «ال » عمل کنم؛ یعنیی «جیز

حاصل از ای تحلیل صرفاً فعل فاعیل را از قیید جبیر

ال » را انجیا دهیم؛ هرچنید درواقی چنیی اتفیاقی

میرهاند ،امیا خیود فاعیل را نیه .فیاعلی کیه چهبسیا

نمیافتد؛ اما به هر حال همی که عمل به «جیز الی »

بیاطالع از شیبک درهمپیچییدۀ علیلِ میاثر بیر ارادۀ

محال نباشد ،یعنیی می در عمیل بیه «الی » مجبیور

خود ،راضی به وضعیت موجیود براسیاسِ ارادۀ خیود

نیستم .پس اجبارینبودن فعل «ال » منیو اسیت بیه

تصمیم میگییرد و اقیدا بیه عمیل میکنید و صیر

محیالنبودن وقوعنیییافت «الی » یییا بیهعبارتِ دیگییر،

همی رضایت و مدخلیت ارادۀ خود را دلیل کافی بیر

محالنبودن وقوع «جز ال » .محیالنبودن «جیز الی »

اختیار خود تلقی میکند.

نیز همیان امکیان عیا وقیوع «الی » اسیت .امیا آییا

پس بیراه نیست اگر نیستی گا منیقیی دفیاع از

دترمینیسییم مجییالی بییه تحقی ای ی امکییان میدهیید

اختیار در برابر دترمینیسم ،دفاع حداقلی قلمداد شیود

دترمینیسم در کل میلّ امکان است؛ چیه امکیان عیا

که هرچند با توسل خود بیه تحلییل شیرطی ،تفیاوت

و بیه همیی دلییل اسیت کیه

ماهوی اعمال ارادی انسان از اعمال غیرارادی را بییان

باشد ،چه امکان خا

ناسازگارباوران ،به تیزاحم و ناسیازگاری اختییار (کیه

میکند ،ح اختیار را ادا نمیکند؛ ایی تحلییل صیرفاً

مالز با امکان است) و دترمینیسم (که مالز بیا نفیی

امکانهای بدیل سیحی یعنی محدود به سیح فعل را

امکان است) حکیم کردهانید .منتهیا تأمیل بیر تحلییل

توجیییه میکنیید؛ در حییالی کییه تییأثیر قییوانی قیعییی

اسیت و آن اینکیه

دترمینیسم تیا عمی فعیل و ریشیههای آن یعنیی بیه

سازگارباوران با زیرکی پای عنصر اراده و تمایل فاعل

مجموعه عوامل ماثر بر وقوع فعل از جملیه ارادۀ میا

شرطی دربردارندۀ نکتهای ظریی
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نفوذ میکند و مجال تحق امکانهای بیدیل را بیه آن

میرسد؛ امیا بنیا بیه ناکارامیدی ایی الحاقییه ،ظیاهراً

نمیدهد؛ چه ما به تأثیر عوامل غیرارادی بر ارادۀ خود

گریزی از اعمال جر و تعدیلهای بیشیتر در اختییار

داشته باشیم چه نداشته باشیم .چنی اختییاری

نیست؛ زیرا همانطور کیه پی تیر اشیاره شید ،علیم

وقو

مصییداق بییارز آن چیییزی اسییت کییه پی تییر اختیییار

تجربی در قرون  16و  17صیحت و قیعییت قیوانی

حداقلی نامیده شد؛ به همی دلیل است که ای تقرییر

فیزیک نیوتنی ازجمله دترمینیسم را مسلّم میانگارد و

از اختیار را نهتنها ناسازگارباوران به سییره گرفتهانید

بنابرای برای دفاع متناسب با ای بره تیارییی ،بایید

()Chisholm, 2003: 29-30؛ بلکییه حتییی خییود

حتیاامکان به جای درافتادن با سوی دترمینیسیم ،بیه

بییه بیکفییایتیاش هسییتند

سرا سوی دیگرِ نزاع یعنی تبیی های فلسفی اختیار و

سییازگارباوران معتییر

( .)Frankfurt, 2003: 12تنهییا کییافی اسییت گاشییت

لواز آن رفت و وقتی که گا اول (توجیه امکانهیای

متعیّ ما تماییل بیه انجیا «جیز الی » را بهصیورتی

بییدیل در معنییایی سییازگار بییا دترمینیسییم) جییواب

ناخودآگاه از ما سیلب کیرده باشید؛ دیگیر چییزی از

نمیدهد ،ناگزیر باید گا دو را برداشت و ای بار به

اختیار باقی نمیماند .بنابرای ح با اسرینوزاسیت کیه

مصا

یکی از مقدمات اصلی اسیتدال پیامید رفیت؛

در اظهارِنظر جنجالبرانگیز خود ،قائالن بیه اختییار را

مقدمهای که اختییار را طبی تلقیی سیلبی و بیهمعنای

جاهالنِ به علتهیای واقعیی اعمیال آدمیی میدانید؛

برخورداری از امکانهای بدیل تفسیر میکند.

چنییی اختیییار پوشییالیای بییه انییدک التفییاتی ناگهییان

میالفت با ای مقدمه بهمنزلی ایی ادعاسیت کیه

فرومیریزد و ای یعنی هنوز حقی از ادعیای ضیدیت

اختیار اساساً مالزمهای بیا برخیورداری از امکانهیای

جبیر و

بدیل ندارد؛ هرچند که معمواً با آن همراه است و در

دترمینیسم با اختیار یا همان دعیوای معیرو

عوض یافت مالزم واقعی اختیار که ازقعا سازگار با

اختیار سلب نشده است.

دترمینیسم نیز هست .اما اِعمیال چنیی تعویعیی بیه
 -2-2نفی لزوم امکانهای بدیل
از ارائ تحلیل شرطی اختیار بهعنوانِ نیستی گیا

توجیه لزو آن تعویض منو است .بیر چیه اساسیی
میتوان منکر ایی مالزمیه شید ایی ادعیای جدیید

منیقی سازگارباوران در مواجهیه بیا فرضیی بیهظاهر

نیازمند دلیل است؛ دلیلی قویتر از آنچه برای تحلییل

اختیارستیزِ دترمینیسم ،یاد شد .بر ای اسیاس ،اختییار

شرطی امکانهای بدیل ارائه شد و البته دلیلی بیه جیز

مالز با امکانهای بدیل است و دترمینیسم نییز نیافیِ

اینکه اگر لزو امکانهای بدیل نفی نشود ،نمیتوان از

هرگونه امکانی است؛ مگر آن امکانی که بتوان تحلییل

اختیار در برابر دترمینیسم دفاع کرد .توجه داریید کیه

شرطی را روی آن اعمال کرد؛ لیاا وقتیی کیه فیاعلی

اختیییار حاصییل از گییا دو نیییز مصییداقی از اختیییار

روی خیود را بیا اراده و التفیات خیود

حداقلی به شمار میآید و ناگفته پیداست که اکتفا بیه

یگانه راه پی

برگزیند ،دیگر به جبر مجال بروز داده نمیشود.

چنی اختییاری ترفنیدی سیازگارباورانه بیرای حفی

باید توجه کرد که تیا اینجیا هیچییک از مقیدمات

توأمان اختیار و دترمینیسم است که چنانچه بیا داییل

استدال پیامد نفی نمیشود؛ بلکه صرفاً با صدور ییک

ایجابی محکم و قان کننده تبیی شود ،ناسیازگارباوران

الحاقیییه ،بییه نتیجییهای خییال

نتیج ی ای ی اسییتدال
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فیرار نمیکیرد؛ بلکیه از مسیئولیت

را متقاعد خواهد کیرد کیه دترمینیسیم مسیاوی جبیر

مسئولیت عملی

نیست و لاا ضدیتی با اختیار ندارد.

کامل خیود در قبیال آن سیی میگفیت .درحقیقیت
شاید آن عمل مسیئوانهتری عمیل زنیدگیاش بیوده
باشد؛ مسئوانهتری عمل ،اما فاقید توانیایی عمیل بیه

 -2-2-1شواهدی بر نفی لزوم امکانهای بدیل
جالب است که بدانید برخال

انتظیار میا ،ازنظیرِ

«جز ال » .نکت نهفته در ای قبیل مثالهیا ایی اسیت

تارییی عمده دلیلی که از سازگارباوران برای توجییه

که در ارزیابی مسئولیت افراد معمیواً نیهتنها بیه ایی

نفی تلقی سلبی اختیار میتوان یافیت دو دسیته مثیال

توجه نمیشود که آیا آنها امکانهای بدیل داشتهاند ییا

بوده است :مثالهای منشیی 1دنییل دنیت و مثالهیای

نه؛ بلکه زمانی هم که بیه ایی نکتیه توجیه میشیود،

سبک فرانکفورتی.2

نتیجهای برخال

آنچه که قائالن به لیزو امکانهیای

مثالهای دست اول (منشی) سیاده و غیرفنیی ،امیا

بدیل میگویند به دست میآید :اینکه نبود امکانهیای

حاکی از دقیقهای تأملبرانگیز هستند .ابداع ایی قبییل

بدیل بهمعنای نبود تردید و دودلی و درواق بیهمعنای

مثالها از جان اک است؛ ولیی مثیال تیارییی دنیت

4

قیعیت فاعیل در تصیمیم و اقیدا خیود اسیت .ایی

شهرت بیشتری یافته است :زمیانی کیه لیوتر در قیرن

قیعیت نهتنها ازنظرِ اک تجربهگرا و اتباع تحلیلیی او

شییانزدهم بییا کلیسییای رو دراُفتییاد و اصییالحات

مثل دنت ،بلکه ازنظرِ غالیب فیلسیوفان عقیلگرا نییز

پروتستانی را به راه انداخت ،عبارت معروفیی را بییان

عامل تمایز فعل اختیاری از غیراختییاری اسیت؛ میثالً

کرد« :م در اینجا ایستادها و نمیتوانم کاری جز ای

ایب نیتس یراسیونالیستِ معاصر جان اکی برخال

را انجا دهم» .فرض کنید لیوتر در آن لحظیه از ییک

اختالفات عمدۀ معرفتشناسانه بیا وی در ایی نکتیه

حقیقت واقعی سیی گفتیه اسیت؛ در ایی صیورت

همداستان اسیت کیه «وقتیی در فاعیل هییچ حکمیی

کنونی

نباشد ،اختیار هم وجود نیدارد» و ییا در جیای دیگیر

وی را میسییازد ،او را بییه اییی نقیییه رسییانده کییه

میگوییید «اختیییار بییهمعنای آن چیییزی اسییت کییه بییه

نمیتوانسته در آن لحظه به جای دراُفتیادن بیا کلیسیا،

صرافت عقیل باشید» (کاپلسیتون .)360 :1386 ،البتیه

کار دیگری را انجا دهد .اما آیا در ای صورت نبایید

تاکر ای نکته نیز از است که ایب نییتس و سیایر

وقای گاشت زندگی لوتر که شیصیت و من

عقلگرایان دورۀ جدید و همچنی اخال

لوتر را مسئول عمل خود دانست
البته که «ما به ای سادگی کسی را به خاطر اینکه

(برخال

قارهای آنها

تحلیلیهیا) تیرجیح دادهانید مباحیث خیود

فکر میکنیم نمیتواند کاری به جز همیی کیه اکنیون

دربارۀ اختیار را بیه جیای تلقیی سیلبی ،حیول تلقیی

یا تشوی در قبال

ایجابی متمرکز کنند؛ بنابرای نوع ادبیات آنها متفیاوت

نمیداریم» ( .)Dennett, 1984a: 133به

است؛ اما ای تفاوت مان رو مشترک تلقیی آنهیا از

انجا میدهد انجا دهد از سرزن
عمل

معا

نظر میرسید لیوتر بیا اظهیار نیاتوانی خیود از انجیا

اختیییار نیواهیید بییود کییه در اینجییا نمونییهای از ای ی

هرکییاری بییه جییز اعتییراض علیییه کلیسییای سیینتی ،از

اشتراک مشاهده شد.
مثالهای دسیت دو (سیبک فرانکفیورتی) شیامل

Character examples
Frankfurt type examples

1
2

مجموعهای از آزمای های ذهنی هسیتند کیه در آنهیا
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بهنحوی عینیتر هیچ امکان بدیلی برای فاعیل وجیود

دیگر ،جز به مقیاس جهل فاعل ،سی از امکان بدیل

ندارد و با ای حال در قعاوت خود باید ای فاعل را

در ای قبیل موارد بیمعنی است .مثالً قرار است فاعل

مسئول عمل خود به شمار آورد و به ای ترتیب قیول

مفروض از بی چهار نامزد انتیاباتی یکی را برگزیند.

به لزو امکانهای بدیل باز هم رد میشیود؛ بیه ییک

او به انتیاب خودش به کاندیدای «ال » رأی میدهد

نمونه از ای مثال ها توجه کنید :فیردی را تصیورکنید

و هرگونه عواقب آن را نیز میپیایرد .ایی در حیالی

مییرود بیه

است که براثرِ دستکاریهای نیاظر میاکور ،او حتیی

یک دوراهی میرسد .او به انتییاب خیودش یکیی از

اگر هم قصد میکرد بیه کاندییدایی «جیز الی » رأی

راهها (راه «ال ») را انتیاب میکند و به حرکت خود

دهد ،درنهایت از کار خود منصر

میشد؛ چون قرار

ادامه میدهید؛ غافیل از اینکیه راه دو («جیز الی »)

بر ای بوده که حتماً «ال » رأی بیاورد .توجیه داریید

مسدود بوده و او نمیتوانسته از آن عبور کند؛ یعنی با

که عامل تمایز حتمییت «الی » از جبریبیودن آن در

اینکه عمالً تمایلی به انجا «جز ال » نداشته ،اگر هم

اینجا ای است کیه در ایی دسیته از مثالهیا کیار بیه

تمایل داشت نمیتوانست آن را انجا دهد.

تحقیی اثییر دسییتکاریها نمیکشیید؛ زیییرا بییدون

که همانطور که در طول مسیری به پیی

تعیی کننده در اینجیا ایی اسیت کیه :آییا

عملیشدن دخالت ناظر ،فاعیل آگاهانیه و بهخواسیتِ

پرس

از امکان بیدیل،

خودش به «ال » رأی میدهد؛ به همی دلیل نمیتوان

عملی اختیاری و مسئوانه دانست یا اینکه باید فاعل

آن را آزادانه قلمداد نکرد؛ هرچند خبری از امکانهای

رو

بدیل در آن نیسیت .گیویی حعیور عنصیر آگیاهی و

نداشته مجبور به حساب آورد پاسیخ فرانکفیورت و

خواست در فعل ،نبودِ امکانهای بدیل را تحتالشعاع

هر سازگارباوری ای است که چنانچه شییص طبی

قرار میدهد .دالت توجهپایر ای مثالها برای بحیث

ارادۀ خودش عمل کند و فرد دیگری مداخلهای در آن

دربارۀ بُعد الهیاتی جبر و اختییار را نبایید از نظیر دور

نداشته باشد ،در ای صیورت وی مسیئول آن چییزی

داشت؛ هر چند که موضوع مقال حاضیر بُعید طبیعیی

خواهد بود که انجا داده است؛ هرچنید کیه نتوانسیته

مسئله است و آن اینکیه چنانچیه بتیوان صیحت ایی

باشد بهنحوِ دیگیری عمیل کنید ( Frankfurt, 2003:

دسته از شواهد علیه لزو امکانهای بدیل را پایرفت،

 .)165عبارت ایب نیتس در بند قبل به ذهی تیداعی

دستِکم ازنظرِ تلقی سلبی اختییار بایید پیایرفت کیه

میشود که «اختیار بیهمعنای آن چییزی اسیت کیه بیه

تقدیر و سرنوشت محتو انسان منافیاتی بیا اختییار او

صرافت عقل باشد».

در تعیی سرنوشت خود نیواهد داشت و البته لزومی

میتوان ای عمل را بنا به محرومیت
آن را از آنجا که عمیالً بیی

از ییک راه در پیی

مثالهای پیشرفت سبک فرانکفورتی موقعیتهیایی

ندارد که حتمیت تقدیر منتسب به خیدا شیود ،عامیل

را ترسیم میکنند که یک ناظر یا کنترلگیر بهصیورتِ

ای حتمیت چه مستقیماً خدا باشد ،چیه نظیا علییت

میفیانه سیستم مغزی و عصبی فاعل را عمالً بهنحوی

حاکم بر جهان ،فرقی نمیکند؛ نتیجی ایی مثالهیا در

دستکاری میکند که به جز یک مسییر تصیمیمگیریِ

هر صورت امکان بقای اختیار در یک نظیا متعییّ و

خا

 ،بقی مسییرها مسیدود شیود؛ یعنیی بهصیورتِ

بالفعل امکان تحق «جز ال » منتفی است؛ بیهعبارتِ

قیعی است.
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البته نباید در نتیجیهگیری عجلیه کیرد؛ بیه فیرض

بنیابرای نبایید آن را بهبهانی سیادگی و بهرهنبییردن از

صییحتِ ادعییای مثالهییای فییوق ،اختیییارْ مسییاوی بییا

اصیالحات فنی دستِکم گرفیت .عالوهبیر ایی  ،بیه

برخییورداری از امکانهییای بییدیل نیسییت و بنییابرای

نکت مهم دیگری نیز بایید توجیه داشیت و آن اینکیه

دترمینیسم نیز مساوی با جبر نیست .اما آیا از صیحت

اصل امکانهای بدیل هرچند در قالب یک اصل عقلی

ای ادعا میمئ هستیم آیا میتوان تنها با چند مثیال،

تبیی شده اسیت ،مثالهیای موردبحیث میا حیاکی از

وصییفی را کییه بییهزعمِ سییازگارباوران مشییهورتری و

چیییزی جییز ای ی هسییتند .یییک اصییل عقلییی اصییلی

بییارزتری نشییان اختیییار اسییت ،انکییار کییرد و آن را

انکارناپایر است؛ زیرا انکیار آن بیه محیال و تنیاقض

اختیار پاک کرد و اساسیاً

میانجامد؛ اما مگیر انکیار اصیل امکانهیای بیدیل در

بهسادگی از لیست اوصا

آیا اختییاری منهیای امکانهیای بیدیل (فیار از ایی

چهارچوب مثالهای منشی و فرانکفورتی به محیال و

مزیت که در مقایسه با اختیاری میالز بیا امکانهیای

تناقعییی انجامییید نییه نینجامییید و بنییابرای بییه نظییر

بدیل ،قیعاً شیانس بیشیتری بیرای بقیا در ییک نظیا

میرسد که قائالن به ای اصیل موظی

دترمینیستی را خواهد داشت) میتواند اختییار واقعیی

اصل اساسی خود هستند؛ آنها بایید توجییه کننید کیه

باشد یا اینکه ضرورت گریزناپایری است که جهل ما

چرا و بنا به کدا لواز عقلی ،اختیار را مییاب تلقیی

لباس امکیان و بیتعیّنیی بیر آن پوشیانده و اختییاری

سلبی معنا کردهاند نگاهی مجدد به ادبییات میدافعانِ

وهمی بی

نیست بهراستی چند مثال جزئی و نمون

بیه بیازنگری

ای تلقیی ،حیاکی از خیأ چنیی اسیتدالی در مییان

موردی توان مقابله با یک اصیل عقلیی کلیی را دارد

ادعاهای آنهاست؛ تنها دلیلی که به آن استناد شده ایی

شاید گاهی بدون امکان بدیل ،چیر اختییار گردییده

است که« :هم ما میدانیم» که اختییار یعنیی توانیایی

باشد؛ اما آیا ای مثالها میتوانند حکمی دربارۀ همی

عمل بهنحوی جز نحوۀ کنونی .گزارهای که همه آن را

موارد صادر کنند

میدانند ،گاهی نه در زمرۀ بدیهیات انکارناپایر ،بلکیه

یادآوری یک نکت منیقی میتواند در پاسخ به ای

ازجمله مشهورات قابلِمناقشه است.

پرس ها یاری کند؛ ای نکته عبیارت اسیت از اینکیه

ای نقیصه در حکیم پاشین آشییل تلقیی مشیهور

هرچند نمیتوان با چند مثال محدود به یک اصیل ییا

سلبی از اختیار است و به محض هویداشیدن

دیگیر

قانون کلی رسید؛ امیا میتیوان بیا همیی چنید مثیال

از پا درآوردن آن کار سیتی نیست؛ البته مشیرو بیر

محدود به نقض یک اصل یا قانون رسید .حکایت ای

اینکه دفاعی دیگری برای ناسازگارباوران نمانده باشد.

نکته برای موضوع بحث ما ای است که حتی اگیر در

ازجمله سازگارباورانی که به ای تلقیی انتقیاد جیدی

یییک مییورد بتییوان فییاعلی را بییدون برخییورداری از

میکنند دنت است که اشارهای به مثالهیای منشیی او

امکانهای بدیل ،میتار تلقی کیرد ،دسیتِکم صیحت

شد .انتقاد او بیشباهت به نکتی اخییر میا نیسیت .او

اصل امکانهای بدیل خدشهدار شده است و ای دقیقاً

معتقیید اسییت اصییل امکانهییای بییدیل «درسییت مثییل

همان کاری است که مثالهیای منشیی و فرانکفیورتی

آد هایی که صرفاً بهخاطرِ مشهوربودنشیان مشیهورند،

انجا میدهند .از ای منظر یک مثیال جزئیی تجربیی

شأن پرقدمت ویژۀ خود را میدیون چییزی جیز شیأن

میتواند به مقابله بیا ییک اصیل کلیی عقلیی بیرود و

پرقدمت ویژهاش نیست :ای اصل تقریبیاً هیچگیاه بیه
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چال

کشیده نشده» ()Dennett, 1984b: 553؛ بلکیه

مورد اجماع بیمبنای فالسفه واق شیده اسیت .دنیت
دلیییل چنییی اجمییاعی در میییان فالسییفه را دسییتاوردِ

 -2-2-2بدیلهایی برای امکانهای بدیل
ال  :بیتردییدی و قیعییت بیه جیای امکانهیای
بدیل مردّدانه

«کیاست متافیزیکی بیاساس» آنها میدانید کیه باعیث

ای تلقی که جایگزی دنت برای امکانهای بیدیل

شده کلیدواژههای بحث را بیتوجه به کاربرد معمیول

است را باید از خالل تأمل بر مثالهای منشی وی فهم

آن معنییا کننیید و همییی آنهییا را گرفتییار «تییوهم»

کرد؛ مثالهایی که در زنیدگی میا و دنیت و همچنیی

ناسازگارپنداشییت اختیییار بییا دترمینیسییم کییرده اسییت

هم مدافعان تلقی سلبی بسیار یافیت میشیود؛ دنیت

()Ibid, 1978: 291؛ زیرا آنها (بیهنظرِ سیازگارباوران)

اییی مثییال را دربییارۀ خییودش میزنیید :میی هرگییز

اختیار را چیزی میپندارند که نیست .در اینجیا دنیت

«نمیتوانم» راضی شو شیص بیگنیاهی را بیهخاطرِ

بهطعنه خاطرنشان میکنید کیه مسیئل جبیر و اختییار

گرفت یک هیزار داری رشیوه شیکنجه کینم؛ فرقیی

محصول عقالنیت متافیزیکی فیلسیوفان اسیت وگرنیه

نمیکند گرفتار باشم یا نه؛ گرسنه و شدیداً محتیاج آن

برای مرد عادی جم میان اختیار با علیت اعمالشیان

پول باشیم ییا نیه ( .)Ibid, 1984b : 556تحیت هییچ

کار دشواری نبوده و نیست .سی جورج بیارکلی بیه

شراییی او نمیتواند حاضیر بیه انجیا چنیی عملیی

ذه تیداعی میشیود کیه معتقید بیود غالیب اوقیات

شود؛ زیرا همانطور که در بحث مثالهای منشی گفته

فالسفه خودشان گرد و خاک به پیا میکننید و آنگیاه

شد ،من

و پیشیین او باعیث شیده اقیدا بیه کسیب

شکایت میکنند که چشمانمان جایی را نمیبیند.

درآمد در ازای شکنج انسانی بیگناه بیرای او کیامالً

البته برای تکمیل بحث از اسیت ایی نکتیه نییز

غیرممک باشد.

بررسی شود که :آیا دالت ای مثالها درنهایت جزئی

اما آییا تصیمیم قاطعانی ردّ رشیوه صیرفاً بیهدلیلِ

است یا کلی یعنی آیا باید شر امکانهیای بیدیل را

قاطعانییهبودن چنییی تصییمیمی ،عملییی اختیییاری (و

کالً حا

کرد یا در برخی موارد اما پی

از آن باید

بنابرای شایست تمجید) محسوب نمیشود

لزو بحث دربارۀ ای دالتها به اثبات برسید .یعنیی

ظاهراً که چنانچه ناسازگارباوران بیواهند به تلقی

باید دید سازگارباوران به ازای نفی تلقیی سیلبی چیه

خود از اختیار پایبند بمانند ،باید نیه ایی عمیل و نیه

تلقیای را از اختیار میر میکنند و ای تلقی جدیید

هیییچ عمییل قاطعانی دیگییری را اختیییاری و درنتیجییه

چه خصوصیاتی دارد .چنانچیه کفاییت برداشیتهای

شایسییت تحسییی یییا سییرزن

نداننیید .مس یلّماً کمتییر

سازگارباورانه یا حداقلیِ سازگارباوران استنبا شیود،

ناسازگارباوری عمالً به ایی ازمی ناخوشیایند تلقیی

نوبت به بررسی نحوۀ دالت مثالهیای نیاقض تلقیی

سلبی وفادار میماند و ای یعنی مالک اختیار را بایید

سلبی خواهد رسید.

در چیییزی غیییر از امکانهییای بییدیل فاعییل جسییت.

در اینجا به معرفی و تحلییل چنیدی از تلقیهیای

پیشنهاد دنت ،بیتردیدی و قیعیتیی اسیت کیه فاعیل

پیشیینهادی سییازگارباوران بییهعنوانِ بییدیلی بییرای

آگاه بعد از تأملِ کافی دربارۀ جوانب میتل

عمل ،به

امکانهای بدیل پرداخته میشود:

آن دست مییابد (.)Ibid, 1984a: 169

تحليل و ارزيابی تلقی سلبی فيلسوفان از اختيار25/

ب :تشیییص و یکدلییهبودن در برابییر امکانهییای
بدیل مردّدانه

عاقل ،نسیبت بیه اعمیال خیود ،آگیاه اسیت و بیرای
انجا دادن یا نیدادن

دلییل مییآورد ،یعنیی در قبیال

فرانکفورت نیز سازگارباورِ دیگری است که انسان

وقوع آنها مجبور نیسیت و بنیابرای دیگیر نییازی بیه

میتار را یکه از آن تعبیر به «شیص» میکند ی کسیی

جسییتوجوی امکانهییای بییدیل بییرای حکییم بییه

میداند که پس از تأمیل و ارزییابی عقالنیی موقعییت

میتاربودن فرد نمیماند .نکتهای مهم را بایید در ایی

بالفعل خود 5کامالً یکدانیه یعنیی بیدون امکانهیای

میان تاکر داد و بر آن تأمل کرد و آن اینکه ای تلقیی

بدیل به اکنون خود خرسند است و اصیالً تمیایلی بیه

سازگارباورانه صریحاً عقالنیت و آگاهی و متفرعات

تغییر آن ندارد .فرانکفورت حتیی بیرای آنکیه مجیال

را به جای امکانهای بدیل مینشیاند؛ امیا در صیحت

خردهگیری را بر ناسازگارباوران ببندد تأکید میکند که

چنی جانشینیای تردید جدی وجیود دارد .تردیید از

آنچه دربارۀ میتاربودن انسان اهمیت دارد ،ای اسیت

ای جهت که علیالقاعیده جانشیی ییک چییز نبایید

که او اکنون چگونه است؛ نه اینکه چگونه به اکنیون

صالحیت و قابلیتی کمتر از خود آن چیز داشته باشد؛

رسیده است ( .)Frankfurt, 2003: 329-32او اکنیون

مگر اینکه دلیلی بر ای ضع

به نوعی ثبات شیصیت رسیده اسیت و براسیاسِ آن

به ای نکته ،قابلیت امکانهیای بیدیل و جانشیی های

شیصیت عز به عمل میکند و برای تکتیک اعمیال

پیشنهادی آن مقایسه شود ،درمییابیم کیه هیچییک از

خود دلیل و توجیه دارد؛ بنابرای هییچ چییزی حتیی

ای جانشی ها همتیا و همتیراز بیا امکانهیای بیدیل

یولو جلیوی هرگونیه

نیسییت؛ بییه ایی دلیییل مهییم کییه امکانهییای بییدیل و

امکان بدیل واقعی را بگیردی نمیتواند مزاحمتی بیرای

جایگزی های

را برای اختییار

اختیار او ایجاد کند.

در نظر میگیرند :یکی حداکثری و دیگیری حیداقلی؛

زندگی در یک جهیان متعییّ

نگاهی اجمالی به مکتوبات سیازگارباوران جدیید
حاکی از تالشهای پیگیران آنها بیرای حیا

شیر

باشد .چنانچه با توجیه

دو حدّنصاب میتل

به حدّنصیاب رسییدن اختییار در یکیی مسیتلز نفیی
دترمینیسم است؛ اما در دیگیری مسیتلز عقالنییت و

امکانهای بدیل از شیرو اختییار و نشیاندن بیدیلی

آگاهی در عملی است که معلول عوامل ساب بر خیود

مشابه بدیل دنت و فرانکفیورت بیرای اختییار اسیت:

است؛ از ای جهت به نظیر میی رسید کیه ملزومیات

خودکنترلیِ گری واتسون ،صالحیت هنجاری (توانایی

امکانهییای بییدیل گسییتردهتر از ملزومییات انییواع

درک و تیبی رفتیار خیود بیا هنجارهیای اخالقیی و

جایگزی هایی است که سیازگارباوران بیرای آن ذکیر

قانونی) سوزان ول  ،کنترل رهنمیودی جیان میارتی

میکنند .بهبیانِ دیگیر ،امکانهیای بیدیل مسیتقیماً در

فیشر ،و خودکنترلی تأملی آر.جی وااس تنهیا مشیتی

ارتبا با شر اصیلی دترمینیسیم (یعنیی متعیّ بیودن

از ای خروار است.6

آینده) قرار میگیرد؛ در حالی که بدیلهای پیشنهادی،

نگاهی به ای عناوی نشان میدهد که ای بدیلها

شر ذکرشده را مسکوت گااشتهاند و صیرفاً در پیی

در توصی  ،ییک اشیتراک اساسیی

شراییی هستند که افعال ییک موجیود آگیاه

برخال ِ اختال

توصی

مهم

دارند و آن اینکه همگیی فیرع بیر عقالنییت هسیتند؛

تحت آن واق میشود .البته چنی توصیفی بی

بنابرای طب آنها همیی کیه فیرد بیهعنوانِ موجیودی

و ازمی از کار است؛ اما زمانی موضوعیت مییابد که
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از پی  ،امکان وجود اختیار در شرایط دترمینیستی بیه

اکنون بیواهم که بنویسم میتوان گ

اثبییات رسیییده باشیید .اییی در حییالی اسییت کییه

از اختیار هم همیی اسیت .پیس چیرا بیه ایی درک

سازگارباوران بالعکس عمل میکنند .درواق آنها پیس

معمول بسنده نشود پی بینی پاسیخ ناسیازگارباوران

از ارائ جایگزی هایی برای امکانهای بدیل ،اقدا بیه

سیت نیست؛ آنها احتمااً کار خود را ای گونه توجیه

نشاندادن سازگاری آن با دترمینیسم میکنند؛ گویی از

میکنند که ای فهیم معمیول میتوانید بیه ایی نقییه

مس یلّم داشییته باشییند کییه یییک عمییل آگاهانییه

منتهی شود که فرد همانقدر میتواند بیر انتیابهیا و

نمیتوانیید آزادانییه نباشیید؛ امییا در اییی صییورت

اعمال بهاصیال آزادان خود تسلط داشیته باشید کیه

سازگارباوران دچار نوعی مصادره به میلوب هسیتند؛

سلولهای او بر تقسیمشدن یا نشدن خود تسلط دارند

زیرا آنها از همان ابتدا معنای اختیار را تعدیل میکننید

( .)Strawson. G, 2011: 6با ای وصی

همیدلی بیا

تا آن را با دترمینیسم سازگار کننید؛ ولیی طبی آنچیه

موضیی ناسییازگارباوری همچییون پربییو در برابییر

از

تلقیی

پییی

اکنون گفته شد شایسته به نظیر میرسید کیه پیی

درک معمیول

پایی آوردن حدّنصاب اختییار ازطریی حیا

هرگونه جر و تعدیل معنای اختییار بایید سیازگاری

سلبی نزد سازگارباوران دشوار نیست .از نظر او چنی

آن را با دترمینیسم نشان داد تا مباحث اصیالحاً سالبه

حافی تنها در صورت نادیدهگرفت قسیمت مهمیی از

به انتفای موضوع نباشد و به صیحبت دربیارۀ اختییار

پرونییدۀ زنییدگی یییک انسییان موجییه خواهیید بییود

ممک پرداخته بشود نه اختیاری ممتن .

()Pereboom, 2007: 147؛ البته باید در جای مناسب

البته یک مالحظ دیگر را نیز باید مد نظر داشیت؛
اینکه باابردن یا نبردن حدّنصاب اختیار ،خودْ نیازمند
دلیییل اسییت و بنییابرای بییه صییر

بررسی شود که :آیا سیازگارباوران دلیلیی بیرای ایی
نادیدهگرفت دارند یا نه در آخری بیی

مقالیه بیه

همترازنبییودن

ای نکته پرداخته میشود .منتها تا اینجا میتوان گفیت

امکانهییای بییدیل و جایگزی هییای پیشیینهادی آن،

حا

کلی شر امکانهای بدیل بیهدلیلِ ناسیازگاری

نمیتوان آن جایگزی ها را بیهدلیلِ قابلییت کمترشیان

با اختیار ،سادهانگاری محض است (مگر اینکیه دلییل

مردود دانست .شاید اساساً اکتفانکردن به ای قابلییتِ

دیگری در میان باشد) .هرچند دالت جزئی مثالهیای

ای احتمال

منشی و فرانکفورتی قابلِتأمل اسیت و تأییید پیارهای

دلیلیی بسیتگی دارد کیه هرییک از

ناسازگارباوران را نیز برانگییته است .چنانکه رابیرت

سازگارباوران و ناسازگارباوران بیرای دفیاع از اختییار

کی ناسیازگارباور پیرآوازه غربیی میگویید :هرچنید

موردنظر خود میآورند .دلییل سیازگارباوران بررسیی

جسیییت امکانهیییای بیییدیل در تکتیییک میییوارد و

شد که البته متهم به مصادره به میلیوب شیدند .حیال

انتیابهای جزئی افراد درست نیسیت ،کنارگااشیت

کمتر ،اشتباه بوده است؛ تشدید یا تععی
به قوت و ضع

از ناسازگارباوران ای اسیت :چیرا حدّنصیاب

آن بهطورِ کلیی از سیاحت زنیدگی آنهیا نییز مسیلّماً

پرس

پایی تر نیاید چرا فقط گفته نشود فیرد بهشیرطی در

درسییت نیسییت (کییی  .)145 :1394 ،همییانطور کییه

میتار اسیت کیه آن عمیل ناشیی از انتییاب

سازگارباوران میگویند ما بسیاری از اعمیال اختییاری

اعمال

عقالنی او باشند چرا مثالً گفته نشیود عمیلِ نوشیت
م اان در صورتی اختیاری است که به حکیم عقلیم

خود را با قیعیت کامل و به دور از هرگونیه تردیید و
دودلی انجا میدهیم؛ اما برخال

نظیر آنهیا ،اطیالق
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اختیار بر چنی اعمالی نه صرفاً بیهدلیلِ ایی قیعییت

فییرض کییه شییواهد سییازگارباوران دال بییر عیید ِلزو

کنونی بلکه بهدلیلِ تردیدها ،یا همان امکانهای بیدیلِ

امکانهیای بیدیل بیرای اختییار ،فاقید کفاییت از و

ساب بر ای قیعیت بوده که درنهایت تصیمیم قیعیی

بدیلهای ایجابی آنها ناکارامد برآورد شود؛ اما باز ای

کنونی فرد را شکل داده است؛ بیهتعبیرِ کیوی تیمی

بیییهمعنای ناامییییدی و تسلیمشیییدن آنهیییا در برابیییر

تصییمیم فییرد یییک امکییان تحق یافتییه از مجموعییه

ناسییازگارباوری نیسییت .نگییاهی بییه اسییتعمال رایییج

امکانهای بالقوه برای تصمیم اوست ( Timpe, 2006:

اصیال «امکان» در میان مرد  ،چرایی ای امییدواری

نگیاه جزءنگرانیه ،نگیاه

را بهخوبی نشان میدهد و ایی یعنیی بیر فیرض کیه

کلنگر همچنان حیاکی از لیزو امکانهیای بیدیل در

نتوان منکر لزو کلی امکانهای بدیل برای یک عمیل

اعمال اختیاری فرد است؛ اما نیه لزومیاً در خیود هیر

اختیاری شد ،اما باید مراد از امکان نیز بررسی شیود و

عمییل اختیییاری؛ بلکییه در سییابقه و پیشییین کلییی آن.

باید دید که آیا تعارض ترسیمشده در اسیتدال پیامید

بنابرای حداکثر دالت مثالهای ماکور ابیال قول بیه

در هر معنا و مفهومی از امکان صدق میکند یا اینکیه

لزو کلی امکانهای بدیل است؛ اما لزو جزئیی آنهیا

باید در ای زمینه بیه تفکییک قائیل شید و برخیی از

همچنان محفوظ خواهد ماند.

معیانی امکیان ناسیازگار بیا دترمینیسیم و برخیی نییز

 .)7به ای ترتییب بیرخال

پس دومی گا سازگاباورانه در مصیا

اسیتدال

سازگار با آن تلقی شود

پیامد نیز چندان توفیقی نصیب سازگارباوران نمیکنید

امکانْ گستره و معانی بسیاری دارد و بر فرض که

و بهدلیلِ کافینبودن تلقیهای پیشنهادی آنها ،همچنان

به همان معنای میلیوب ناسیازگارباوران یعنیی تیوان

اختیار طب الگوی ناسازگارباوران ،بیه برخیورداری از

عمل به «جز ال » تفسیر شیود ،امیا بیهلحاظِ کیاربرد

امکانهای بدیل تفسیر میشود و دترمینیسم مییلّ آن

میتوان دو گونیه اسیتعمال بیرای ایی معنیای واحید

است.

تصور کرد :استعمال عادی و استعمال فلسفی .تفیاوت

با وجودِ ای ناکامیهیا هنیوز تیدابیری در آسیتی
سیازگارباوری نهفتییه اسییت کیه باییید آن را تحلیییل و
تعیی ِتکلی

کرد .اگیر زورِ بیدیلهای پیشینهادی بیه

ای دو استعمال به زمینههای میتلفیی برمیگیردد کیه
«توان عمل به "جز ال "» در آن تفسیر میشود .ایی
زمینههای میتل

نیز به نوب خود به ایی برمیگیردد

امکانهای بدیل نمیرسد ،باید به دنبال راهی بود کیه

که موقعیت منتهیشده به عمل چگونه ارزییابی شیود.

بدون درگیری با امکانهای بدیل ،تلقی سیلبی را دور

میتوان شرایط را «دقیقاً همانگونه کیه بیوده» منظیور

بزند.

کرد و نیز میتوان شرایط را «اندکی متفاوت» در نظیر
گرفت .همانطور که در تقریر ون اینواگ از اسیتدال

 -2-3تفسیر امکانهای بدیل مطابق استعمال رایا

پیامد دیده شد ،ناسازگارباوران شیوۀ ارزیابی نیسیت

آن

را برگزیدهاند؛ ای در حالی اسیت کیه میرد احتمیااً
سییومی گییا منیقییی سییازگارباورانه ،تییدارک

بیآنکه شاید حتی خودشان دقت کرده باشند در عمل

تمهیداتی جدید 7برای حف شر امکانهای بدیل بیا

میاب شییوۀ دو بیه ارزییابی وقیای میپردازنید .در

تفسیر و تعبییری متفیاوت از ایی امکانهاسیت8؛ بیر

«دقیقاً همان شرایط» واضح است که امکان یعنی تیوان
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بروز هرگونه رفتاری جز آنچه عمالً در عیالم واقی از

دریافت میکند شکست میخورند .حکیم میا دربیاره

فرد صادر میشود ،محال است؛ امیا در شیرایط کمیی

ای شکست چیست علی مسئول است یا رعش پای

متفاوت از شرایط وقوع فعل ،طبیعی است کیه امکیان

او آیییا علییی خییود را از مسییئولیت شکسییت تبرئییه

یعنی توان عمل به جز ای ممک به امکان عا اسیت

میکند شاید؛ و اصالً عیادت انسیان ایی اسیت کیه

یعنی تناقض منیقی ندارد.

میخواهد از زیر بار مسئولیت ناکامیهای خیود شیانه

برای بررسی ای دو نحوه استعمال بایید ییک بیار
دیگر متاکر چال

خالی کند .اما حکم منصیفانه در ایی بیاره چیسیت

اصلیای شد که مقال حاضر بر آن

علی (و هیر فاعیل عیاقلی) بعید از فرونشسیت بُعید

تمرکز دارد .در ادامه با یک مثال سی ادامیه مییابید:

احساسی و هیجانی واقعه ،شروع میکند به بررسیی و

بهادعای اسیتدال ناسیازگارباوران پیامید ،دترمینیسیم

مرور دوباره و چندبارۀ میاجرای شکسیت و بیه ایی

میییلّ امکانهییای واقعییی در زنییدگی ماسییت؛ زیییرا

میاندیشد که اگر چکیار میکیرد ییا چکیار نمیکیرد

دترمینیسم مستلز ای است که بر هر لحظه فقط ییک

پنالتی را گل کرده بود؛ اگر یک لحظه دیرتر ضیربه را

آینده مترتیب باشید ( .)Wan Invagen, 1983: 3ایی

زده بود ،اگر سروصدای تماشیاچیان تمرکیزش را بیر

یعنی در یک جهان دترمینیستی امکان اجتناب از آیندۀ
از پی

هم نزده بود ،اگر اطمینانبهنفس

را بهخاطرِ میاجرای

معلو منتفی اسیت و بیه ایی ترتییب اختییار

دیروز از دست نداده بود ،اگر قبل از بازی بیشتر روی

انسییان یعنییی برخییورداری او از امکانهییای بییدیل بییا

عملکرد دروازهبان و نقیهضع های او کار کرده بود،

تهدیدی جدی مواجیه میشیود .بررسیی ایی ادعیای

اگر ماهیچ پای

نگرفته بود ،اگر به خیودش مغیرور

ناسییازگارباورانه در قالییب یییک مثییال ارائییه میشییود.

نشده بود ...و بسیاری از اما و اگرهای دیگر که هریک

بررسی ایی مثیال بیهخوبی نشیان میدهید کیه چیرا

از ما بهخصو

وقتی در کارمان بد مییآوریم بیه آن

ناسازگارباوران دترمینیسم را مییلّ امکیان میداننید و

متوسل میشویم؛ امیا و اگرهیایی کیه گیاهی میا را از

دلیل میالفت سازگارباوران چیست.

مسئولیت کیار تبرئیه میکنید و گیاهی نییز میا را بیه

علی بازیک تیم الی  ،فوتبالیسیتی اسیت کیه در

سرزن

فینال جا حافی میتواند بیا زدن ییک گیل ازطریی

خودمان وامیدارد.

ای اگرآوردنها ،ای بازگشت به قبل و بازاندیشی

آخری ضربه از ضیربات پنیالتی تییم خیود را کیه در

گاشته حاکی از یک باور بنیادی در میان عقول سیلیم

نتیج دو نیمیه ،وقتهیای اضیافی و ضیربات پنیالتی

ماست :اینکه میا محکیو بیه شکسیت نبیودهایم؛ میا

برابیر اسیت ،بیه قهرمیانی

میتوانستیم پیروز شیویم؛ هرچنید کیه در ایی میورد

برساند .همهچیز برای قهرمیانی مهیاسیت؛ زییرا علیی

خا

موف نبودهایم؛ چنی باوری را «تجارب قبلیی»

مهییارت زیییادی در زدن اییی قبیییل ضییربات دارد و

ما در انجیا موفی کارهیای مشیابه در موقعیتهیای

آمده که تیم خود را به ای نحو

مشابه آن تصدی میکند .کمیا اینکیه در مثیال علیی،

بیهخاطرِ

خود او بعد از تأمل کافی بیر همیی تجربییات قبلیی

او موف نمیشود و

میکند که میتوانسته ای بار نیز مثیل

زدهشدۀ قبلیی بیا حریی

پی تر نیز بسیار پی

به پیروزی برساند؛ اما در ایی میورد خیا
رعشهای ناچیز در ععالت پای

برعکس با گلی کیه دروازهبیان تییم

از تییم مقابیل

خودش اعترا
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بارهای دیگر پنالتی را گیل کنید؛ ولیی در ایی میورد
گل نکرده است.

خا

متعیّ برای فرد متصور نیست؛ چون دترمینیسم یگانیه
مبدأ و مسیر و مقصد مترتب بر آن را ییک بیار بیرای

سازگارباوران بهرهبرداری زیرکانهای از ای بیرش

همیشه متعیّ کرده است؛ ایی درواقی همیان تقرییر

از زندگی عادی و جاری انسانی میکننید؛ برشیی کیه

ناسازگارباوران دترمینیسم در تقابل با امکان است کیه

هر فرد قیعاً بهکرات آن را تجربیه کیرده و میکنید و

در ابتدای مقاله ذکیر شید :در «دقیقیاً همیان شیرایط»

شاهد انکارپایری نیست .افراد عموماً بهبهانی تقیدیر،

احتمال بروز هرگونه رفتاری جز آنچه عمیالً در عیالم

طبیعیت ،خواسیت خیدا و هرگونیه

واق از فرد صادر میشود منتفی است .اگر ای نحیوۀ

قوانی ایتیلی

عامل تغییرناپایر و خارج از دسترس دیگیری از ایی

تقریر امکان تفسیر محدود امکیان نامییده شیود و بیه

قبیل خود را از تأمل و بازبینی اعمال و کسیب تجربیه

ناسییازگارباوران منتسییب شییود ،در مقابییل آن باییید از

نمیکنند .آنها همواره بیا عبرتگییری از

تفسیر گستردۀ امکان سی گفت؛ یعنیی تقرییر راییج

شکستهای خود پلی بیه سیوی پیروزیهیای آینیده

میان عقول سلیم عامه که میتوان نوعی اعتبار شهودی

میسازند؛ اما آیا استدال پیامید ایی رویی جیاری را

برای آن قائل شید و بیا توجیه بیه آنچیه گفتیه شید،

تأیید میکند

میتواند برای سازگارباوران بسیار ماثر افتد.

از آنها معا

تأیید میکند؛ منتها تنها بهشیر ِ اینکیه دترمینیسیم

اما در مقا ارزیابی بایید کیدا یک را تیرجیح داد

قانون عا جهان لحاظ نشیود9؛ امیا انسیانهای عیادی

تفسیر محدود یا تفسیر گسیترده ناسیازگارباوران ییا

فار از تردیدهای فیزیکدانان بر سر تعیّ یا بیتعیّنی

سازگارباوران کیاستهای متافیزیکی یا عقیول سیلیم

نظا عالم ،کمتری تردییدی دربیارۀ حکومیت میلقی

عامه محکومیت به جبر در یک جهان دترمینیستی ییا

علّیت بر عالم اعمالشیان ندارنید و ایی یعنیی اذهیان

اختیار در عی تعیّ

پاسخ به ای پرس ها منو بیه

عادی ،اما عاقلِ عمو انسانها مییاب اسیتدال پیامید

پاسخ به ایی پرسی

اساسیی اسیت :میالک تیرجیح

فکر و عمل نمیکننید .ایی یعنیی همیان چییزی کیه

چیست

پی تییر از زبییان دنییت از آن تعبیییر بییه «کیاسییتهای

آنچه در پاسخ به پرس

اخییر بیه ذهی نگارنیده

متافیزیکی بیاساس فالسفه» شد و بهعبارتِ دیگر ای

میرسد ای است که شاید بتوان میالک تیرجیح را در

یعنیییی افیییراد ناسیییازگارباورانه زنیییدگی نمیکننییید.

سنتی نسیبتاً نوظهیور در دل فلسیف معاصیر در مییان

ناسازگارباوران اصرار دارند که در یک جهیان متعییّ ،

جریان موسو به فلسف تحلیلی یافت؛ سنتی که از آن

دترمینیسم تنها «یک» مسیر مشیص و از پی
را پی

معلیو

راه قرار میدهد کیه اگیر بارهیا و بارهیا هیم

تعبیر به فلسف زبان عادی 1شده است .ایی سینت بیه
پایهگااری جان آستی انگلیسیی در قالیب دو اصیل،

تکرار شود همواره به یک مقصید مشییص و معلیو

فالسفه را موجه به رجوع بیه فهیم عیادی انسیانهای

میانجامد و بنابرای هر کس دیگری هم که بیه جیای

عادی میکند :اصیل نیسیتی کیال بیه آنهیا توصییه

آن فرد باشد (یا اگر خیود او میتوانسیت بیه گاشیته

میکند به جیای سیردرگمکردن بی ازحید خیود بیه

برگردد) دقیقاً همان کاری را انجا میدهد که آن فیرد

مباحییث نظییری متافیزیییک ،بییا مراجعییه بییه زبییان

انجا داده است؛ یعنی امکیان بیدیلی در ییک جهیان
Ordinary Language Philosophy
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کوچهبازاری مرد شواهدی بیرای حلوفصیل مسیائل

میالفت کردهاند؛ تیا جیایی کیه برترانید راسیل از آن

خود بیابند و البته هرجا که از بیود از واژگیان فنیی

تعبیر به مابعدالیبیعی وحشییها میکنید .امیا در ایی

خود برای تکمیل و تدقی ای زبان بهره بگیرند؛ ولی

صورت آیا ای استناد حر

بییه هییر حییال ،نقی ی شییروع ،زبییان عامییه اسییت نییه

دلیل موجهی برای حا

اصیالحات دشوارفهم فلسفه (اسیترول.)267 :1384 ،

که مرد از ابتدا تاکنون بهشیوۀ دو ارزیابی و قعاوت

زبان روزمیره بازتیاب تجربییاتِ رسییده از گاشیته و

کردهاند ،شاید اشتباه کرده باشیند؛ اشیتباهی شیبیه بیه

تیزفهمی انبوه نسلهای بشیری اسیت .ایی تجربیه و

همان چیزی که دنتِ سازگارباور رقبای ناسیازگارباور

از هرچیز بر مشغلههای عملیی زنیدگی

خود را محکو به آن میکند :بهزعمِ او قائالن به تلقی

تیزفهمی پی

و حدیثبرانگیز میتواند
تلقی سلبی باشد بر فیرض

متمرکز شده اسیت و اگیر تمیایزی بیهمنظورِ اهیدا

سلبی به یک اشتباه تارییی مبتال هستند؛ اشتباهی کیه

عملی در زندگی خوب کار کند یکه البته کیم چییزی

ازبس گفته و شنیده شده جای خود را در ذه تثبیت

هم نیست؛ زیرا حتی زندگی روزمره پیر از مشیکالت

کرده اسیت؛ امیا اکنیون همیی اشیکال علییه دنیت و

استی در ایی صیورت میتیوان اطمینیان یافیت کیه

منکران تلقی سلبی مییر میشیود :بیر چیه اساسیی

نکتهای در آن وجود دارد و نشاندهندۀ چیزی واقعیی

میتوان گفت میرد مبیتال بیه چنیی اشیتباه تیارییی
بر اینکه اگر آن اشتباه اشتباهی ازسوی

است ()Wornock, 2005: 384؛ در صورتی کیه ایی

نیستند معا

اصل به اصل دو کاربستپایری بود شناختی ضمیمه

فالسفه بود ،ای اشیتباهی اسیت از میرد عیادی کیه

شود مالک ترجیح به دست میآیید :اگیر تمیایزی ییا

عموماً توان و حال فهم فلسفی را نیز ندارنید .در ایی

تفسیییری در طییول تییاریخ زبییان روزمییره توانسییته از

صییورت تییرجیح ازآنِ کییه خواهیید بییود انتظییارات

آزمونهای بقای عقول عامه جان سالم بیه در بیرد آن

روانشناسانه یا امکانهای منیقی به نظر میرسد ای
نمیبیرد .بیر

تمیایز یییا تفسییر قیعیاً در موجیودات کاربسییت دارد

تدبیر سازگارباورانه نییز کیاری از پیی

()Austin, 1966: 181-2؛ یعنی بر آنها صدق میکنید

همی اساس انواع تدابیر عملگرایانه برای توجیه اکتفا

وگرنه اذهان مرد بهمرورِ زمان آن را کنار گااشته بود

به اختیار حداقلی نیز ناکارامید خواهید بیود .یکیی از

و دیگر به ما نمیرسید .دربیارۀ موضیوع موردبحیث،

بهتری نمونیههای چنیی تیدبیری در رویکیرد رفتیار

یعنی معانی امکان نیز باید گفت تفسیر رایج و عامیان

واکنشییی پیتییر استراوس ی دیییده میشییود .طبی ای ی

امکانها 10یکی از تفاسیری است کیه در طیول تیاریخ

رویکرد خودداری از بروز واکن

تفکر ماندگار شده و ای خود گواه کاربسیتپایری و

دیگران بهلحاظِ روانی بیرای انسیان ممکی نیسیت و

صدق آن در موجودات است.

همییی میییل شییدید بییه واکیین  ،خییود حییاکی از

در برابر رفتارهیای

اما ای هنوز بهمنزل جواز اعتماد به تفسیر گستردۀ

میتاردانست دیگران اسیت (.)Strawson, 1974: 12

امکان به جای تفسیر محدود آن (به امکانهای بیدیل)

نگرانی اصیلی کیه باعیث بیاعتمیادی بیه ایی قبییل

نیست؛ نباید از نظر دور داشت که برخیی فالسیفه بیا

تالشها میشیود ،ایی اسیت کیه سیازگارباوران بیه

دیدۀ تردید به صحت اسیتناد بیه فهیم عیادی و زبیان

اختیاری حداقلی با حدّنصابی پایی اکتفا کردهانید کیه

روزمییره نگریسییتهاند .برخییی نیییز بهصییراحت بییا آن

حتی با وجود دترمینیسم نیز برآورده میشیود؛ امیا در
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ای صورت چگونه میتیوان میمیئ شید کیه انسیان

لزو امکانهای بدیل را بهکلی بیه چیال

بازیچ ی دسییت قییوانی دترمینیسییتی طبیعییت درون و

مجبور نشوند برای تثبییت آن در سییح ارادۀ تی بیه

تنهیا

بیتعیّنی بدهند .البته خود سازگارباوران تصریحی بیه

سرپوشگااشییت بییر واقعیییت امییر نیسییت چگونییه

ای نکته ندارند؛ ولی توجه به میت نزاعهیا حیاکی از

میتوان ثابت کرد که نمای نام زندگی فیرد از پیی

چنی انگیزۀ نهفتهای است.

بیرون خود نیست و آگاهی او نسبت به اعمال

نوشته نشده و او صرفاً بازیگر آن نیسیت؛ بلکیه آن را

بکشیند تیا

چرا مگر بیتعیّنی چه اشکالی دارد
پی

کارگردانی میکنید ایی احتمیال کیه در ایی مقالیه

از هرچیز باید گفت میراد از بیتعیّنیی ،نفیی

فرضی ذه آزار دترمینیسیم نامییده میشیود ،اسیتبعاد

دترمینیسیییم اسیییت و ازمییی آن عییید ِقیعیت و

منیقی ندارد؛ زیرا فرد با مجموعه آگاهیهیای کنیونی

پی بینیناپایری واقعیتهای آینده است .واقعیتهای

خود تصمیم میگییرد؛ امیا ایی آگاهیهیا را گاشیت

آینده نیز هم شامل افعال میشود و هیم تصیمیمات و

دسترسییییناپایر او سیییاخته اسیییت .سیییازگارباوران

ارادههای فاعلها که میتواند بیا رهانیدن ارادۀ فیرد از

کسانی که اصیرار دارنید از میت زنیدگی

زنجیرۀ دترمینیستی وقای ساب  ،آزادی حداکثری را به

بهخصو

عملی مرد دالتهای نظری بهنف ِ اختییار اسیتیراج
کنند ،باید به ای پرس

پاسخ قان کنندهای بدهند.

 -3چالش معقولیت در برابر استدالل پیامد
مسئلهای که پس از هم ای تفاصیل ذه خوانندۀ
نکتهسنج را به خود مشغول میکنید ،ایی اسیت کیه:
اصالً سیرّ ای همیه مقاومیت سیازگارباوران در برابیر
اختیار ناسازگارباورانه چیست آنهیا چیه مشیکلی بیا
اختیارِ بیشتر دارند بر فرض که خیود سیازگارباوران
موف به اثبات چییزی بیی

از ییک اختییار حیداقلی

او ارزانییی بییدارد؛ امییا بییهاعتقادِ سییازگارباوران چنییی
اختیاری با همی مزاییای
خواستن

اختییاری نیسیت کیه «بیه

بیارزد» ( .)Dennet, 1984a: 169ای نکتیه

تبیی های فنی و پیچیدۀ علمی و فلسفی خیا

خیود

را دارد؛ اما یک تبیی ساده ای است که طب استدال
پیامد با فرض دترمینیسیتیبودن نظیا جهیان ،گاشیت
ثابت و تغییرناپایر هر فرد لزوماً بیه آینیدهای ثابیت و
تغییرناپییایر خواهیید انجامییید و ای ی یعنییی قییول بییه
امکانهای بدیل در آینده قولی جاهالنه بیی

نیسیت.

تنها راه گرییز از ایی مقدمیه بیهنظرِ ناسیازگارباوران،

نشده باشند؛ اما وقتی کسانی میدعی اثبیات اختییاری

حا

فرض دترمینیستیبودن نظا جهیان اسیت ،نیه

حا

فرض دترمینیسیم

حداکثری هستند ای همه دفاع و مقاومت بهخصیو

با تصدی نوعی بیتعیّنی در جهان ،معادل ساب (اگیر

در ای روزگار که زمزمههای عد ِقیعیت فیزیکی نییز

گاشته ثابت ،آنگاه آینده ثابت) را به هم میزند و آن

فراوان به گوش میخورد ،چه دلیلیی میتوانید داشیته

را به ای صورت درمیآورد :اگر گاشته ثابت ،آنگیاه

باشد مگر نه ای است که تمامی انگیزههای اخالقیی

آینییدههای امکییانی متفییاوت؛ امییا اییی معادلییه یییک

و دینی سازگارباوران در دفاع از اختیار ،بهتر و بیشیتر

جییایگزی گزافییی و خییارج از چهییارچوب عقالنیییت

با اختیار حداکثری ناسازگارباوران بیرآورده میشیود

اسییت ()Waller, 1988: 151؛ زیییرا بنییا را بییر ای ی

تلقی سلبی اختیار؛ اما حا

هر فرد بتواند علیت بیرای

بهنظرِ نگارنده پاسخ هم ای پرس ها در ییک نکتی

میگاارد که گاشت خا

کلیدی خالصه میشود :سازگارباوران سیعی کردهانید

آیندهای بشود که آن آینده معلول ای گاشته نیست و
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ای یعنی بازکردن پای عنصر یا عناصری نیامتعیّ امیا

بدیل ،توسل به مراد کوچهبازاری امکان و بهخصو

ناشناخته غیر از خودِ فرد و گاشت او در انتیابهیای

سییییی از کیاسییییتهای متییییافیزیکی بیاسییییاس

اختیاریاش .از ای پس نه گاشیته بلکیه ایی عنصیر

ناسازگارباوران جانی تازه میگییرد .در ایی صیورت

نییامتعیّ و ناشییناخته (اصیییالحاً شییانس) متکفییل

چیزی از فرضیه ذه آزار دترمینیسم به عنوان یکیی از

مسیئولیت اعمیال خواهید بیود (.)Mele, 1998: 583

دستاوردهای همی کیاستها باقی نیواهد ماند.

واپسی دفاعی سازگارباوران در برابر اسیتدال پیامید
ای است که آنها یبراساسِ ای اشکال که میتیوان آن
را چال

معقولیت نامیدی اختیار حداقلی اما معقول را

نتیجهگیری
مسئلهای کیه ایی مقالیه بیهدنبالِ آن بیود ،تعییی

بر اختییار حیداکثری امیا نیامعقول تیرجیح میدهنید.

صحتوسقم تلقی سلبی از اختیار است .ای تلقیی بیا

بیا اسیتمداد از

اختییار بیه برخیورداری از امکانهیای بیدیل،

ناسازگارباوران در پاسخ به ای چال

تعری

خالقیت خود مدلهایی از تصیمیمگیری عاقالنیه امیا

بهدنبالِ اختیار حداکثری برای انسان است؛ ولیی از آن

واق شده در شرایط نامتعیّ را ارائه دادهاند که عمومیاً

رو که تحق چنی اختیاری با نظا دترمینیستیِ جهیان

متکی بر یافتههای قیعینشدۀ علو تجربی است .ایی

جم نمیشود ،گروهی از متفکران به فکر افتادند تا با

پاسخها حاوی نکات مهمی در توصی

و تحلیل مراد

عدول از تلقی سلبی ،اختیار را در معنایی سیازگار بیا

قائالن به اختیارِ ناسیازگارباورانه اسیت؛ امیا بیه نظیر

دترمینیسم تفسیر کنند .ای اختیار سیازگارباورانه ایی

میرسد که عالوهبر اشکال ابتنا بر عید ِقیعیت میالز

مزیییت را دارد کییه میتوانیید میییان دو مقول ی هییردو

با علو تجربی ،درنهایت به سالمت از مصا

چیال

میلوبِ علیت و اختیار در ای جهان جم بزنید؛ امیا

نیرومند معقولیت جان به در نمیبرند :بیتعیّنیی حی

انتقییاداتی جییدی نیییز بییر آن وارد اسییت؛ توفییی

اختیار را میاب تلقی سلبی آن اسیتیفا میکنید؛ امیا در

سازگارباوران در پاسخدهی به ای انتقیادات بیهمعنای

عوض راهی برای برآوردهشیدن تلقیی ایجیابی بیاقی

سییقم تلقییی سییلبی و لییزو نفییی آن اسییت و طبیعت یاً

نمیگاارد .طب تلقی ایجابی ،اختیارْ مستلز ای است

توفی نیافت آنها موجِه اصرار بر ای تلقی خواهد بود.

که اعمال فرد کامالً تحیت کنتیرل خیودش باشید نیه

ای مقاله پس از بررسی منیقی پاسخهای محتمیل بیه

دیگران؛ اما فرد برای تحق کامل تلقی سلبی ناچار به

انتقادات ذکرشده ،بیکفایتی جملگیی آنیان را متیاکر

بیتعیّنی میرسد و بیتعیّنی منجر به پایرش دخالیت

شد؛ اما آخری پاسخ را استثنا شمرد :اختیار حداکثری

عناصر غیرمنتظره و کنترلناپیایر در اعمیال میشیود.

بییه ازای محق ی کردن تلقییی سییلبی ،بییا دخالییتدادن

بدیهی است که ناسازگارباوران ابیداً بیه دنبیال چنیی

بیتعیّنی ،تحق تلقی دو اختیار یعنی تلقی ایجابی را

چیزی نیستند و اگر نیستند پس بایید تلقیی سیلبی را

منتفی میکند و به ایی ترتییب عمیل اختییاری را بیه

معقولییت

عملی تصیادفی و شانسیی و خیارج از کنتیرل فاعیل

دستِکم تا زمانی که پاسیی بیرای چیال

نیافتهانیید تییرک کننیید .پی تییر سییه گییا نیسییت

تحلیل میبرد.

سازگارباوران بنا به نبودِ دلیل کافی ،ناکارامد و میردود

به ای ترتیب تلقی سلبی اختیار نفی میشیود؛ امیا

دانسته شد؛ اما چنانچه نکت اخیر بهعنوانِ دلیل بیه آن

از آن رو که هر نفیی منصیفانهای بایید تیوأ بیا ییک

تدابیر ضمیمه شود ،ارائ تحلیل شیرطی ،پیایی آوردن

ایجاب باشد ،سیازگارباوران گزارشهیای میتلفیی از

حدّنصاب اختیار ،نشاندن عقالنیت به جای امکانهای
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یییک اختیییار سییازگار بییا دترمینیسییم ارائییه دادهانیید؛
گزارشهایی که جملگی به جای تکیه بر توانایی عمل
به «جز ال » بر تواناییهای دیگیری در انسیان تأکیید
دارند؛ تواناییهایی که وقتیی دقیی تر بیه آنهیا توجیه
 دقیقاً اشارات میتلفی است به همان خصوصیتی،شود
 فصیل انسیان (بیهعنوانِ حییوان،که در سنت فلسیفی
 واقعییت.ناط ) از دیگر حیوانات شمرده شیده اسیت
،ای ی اسییت کییه سییازگارباوران بییا امکانهییای بییدیل
 هیچ مشکلی ندارند؛،در معنای سیحی آن
به اینکه ناسیازگارباوران در صیددند از

بهخصو
منتها با وقو

 زیر بار اقرار بیه،ای طری به لزو بیتعیّنی پل بزنند
 بیه نظیر.ای لزو و لیواز عقلناپسیندش نمیرونید
میرسد پافشاری ناموجیه ناسیازگارباوران بیه چنیی
بیه

صیر
ِ لزومی نیز ناشی از نیوعی نگیاه مکیانیکی

انسان و رویدادهایی است که از او سیر میزنید؛ قیوۀ
 تصمیمگیری و انتیاب فرایندی شگفت و بسیار،تأمل
پیچیدهتر از آن چییزی اسیت کیه ناسیازگارباوران در
 دترمینیسم.مواجه اختیار با دترمینیسم ترسیم کردهاند
 امیا مجبیور،تأمل و تصمیم و انتیاب را متأثر میکند
.نه
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پینوشتها
 1گفتنی است که اين نحوۀ مواجهه با اختيار ،مواجههای است که در يك سدۀ اخير بهصورتِ صريح و مستدل در ميان فالسفه رواج يافته استت؛ البتته وتول بته
تلقی سلبی سابقهای طوالنی شايد به ودمت خود مسئلۀ جبر و اختيار دارد؛ ليکن اينگونه نگاه انتقادی و استداللی به آن ،پيشينهای کمتر از يك ورن دارد.
 2اين استدالل وابل بررسی صوری نيز هست؛ يعنی اينکه آيا استانداردهای الزم يك استدالل معتبر را مطابق ضابطههای منطقی دارد يا نه .به نظر میرسد
اشکاالتی از اين نظر بر استدالل وارد باشد؛ منتها از آنجا که ربطی به مراد اصلی پژوهش حاضر يعنی بررسی تعريف اختيار و دترمينيسم ندارد ،به آن پرداخته
نمیشود.
ب
 3که اين خود بدين معناست که غالباً مانعی جلوی مرا در عمل به «جز الف» نمیگيرد؛ که اگر بگيرد ،در آن مورد خاص من مجبور هستم؛ اما نه بهسب ِ
دترمينيسم ،بلکه بهخاطرِ آن مانع خاص.
 4يکی از مشهورترين سازگارباوران حال حاضر غرب
 5فرانکفورت اين وابليت را اصطالحاً «خوداَرزيابی تأملی» مینامد و توصيه میکند به جای تعريف اختيار به برخورداری از امکانهای بديل به بازتعريف آن به
ت سازگار با دترمينيسم پرداخته شود.
برخورداری از اين وابلي ِ
 6بررسی مختصر و مفيد اين ديدگاهها را میتوانيد در فلسفۀ اختيار تأليف رابرت کين و ترجمۀ فخرالسادات علوی بجوييد.
 7تمهيداتی متفاوت با تحليل سادۀ شرطی که در نخستين گام مطرح شد.
 8اين گام سازگارباورانه مانند دو گام پيشين ،انتقاد کانت عليه سازگارباوران را در ذهن تداعی میکند؛ وی آنها را به بازی با الفاظ و لفاظی پوچ و بیاهميت
متهم کرده است (کانت .)60-159 :1384 ،البته تأکيد پژوهش حاضر بر جنبۀ لفاظی آن است ،نه پوچ و بیاهميتبودن؛ چون اين لفاظی میتواند بسيار پرمعنا
و مهم باشد.
 9و اين شرطی است که همانطور که پيشتر گفته شد ،دستِکم تا پيش از طرح نظريۀ کوانتومی و عدموطعيت هايزنبرگ ،بهدليلِ ضديت با دستاوردهای
علمی زمانه مقرونبهصرفه نبوده است.
 10امکان يعنی اگر خواستم انجام دهم.

