
 

  

  

   و اختيارگراييسازگارگرايي پلي بين جبر
  

  ∗∗فاطمه تمدن           ∗زهرا خزاعيدكتر 

  

  چكيده
ـ   يبدون شك عنصر    و نكـوهش اعمـال       تحـسين  توانـد مجـوز     ي كه م

ـ  ا امـا . استار  ي اخت باشد انسان   ي و زشت و ناروا    دهيپسند ـ كـه اخت   ني ار ي
ي حاكم اسـت  لّ جبر ع  آن جهاني كه بر  در   دتوان  مي  انسان ست و چگونه  يچ

از  اخالق غـرب  فيلسوفان  ر  ت  بيش  است كه  يا  مسأله،  باشدردار  از آن برخو  
 يكين دو را محال دانسته و       يجمع ا برخي   در اين ميان،  . اند آن غافل نبوده  

ـ  را پا  يي بـه نـام ناسـازگارگرا      يدگاهي انكار و د   يگريرا به نفع د    ـ ر  هي  يزي
 يايمنظور اح  به   يلسوفان ف كثرا  به بعد،   از عصر مدرن   در مقابل، و   اند كرده

ـ  جبرگرايي و اعتقاد     ، با پذيرش اختيار از سويي و رد       ي اخالق مسؤوليت  هب
ـ  در جمـع ا    يگر، سـع  ي د سوي بودن امور از     يصدفه و اتفاق   ، ن دو نمـوده  ي

ـ در ا  .بنا نهادند را   يي سازگارگرا ي به نام  دگاهي د ،طور بسيار گسترده   به ن ي
ـ  بعـد صر مدرن به     از ع  ييدگاه سازگارگرا يمقاله، د  ـ  ي بررس  در  .دشـو  ي م

ر دسـازگارگرايان    ،سـازگارگرايي رغم صـحت    به   شود  ي مشخص م  ،تينها
 مـسؤوليت  اختيـار و     اند  ه نتوانست  ناكام مانده و    از آن  دقيقي تبيين   ي  ارائه

 بـراي   تحـسين و تقبـيح در قبـال اعمـالش را           سزاواري او براي     ياانسان  
   . موجه نشان دهندعقول وم ناسازگارگرايان،ويژه  همگان، به

 مـسؤوليت  -4 ، آزاد ي  اراده -3 ،اريـ اخت -2 ،ييسـازگارگرا  -1 :ي كليدي ها واژه
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  مقدمه. 1

رفت علم تجربي نشان داد كه جهان طبيعي يك  ظهور فيزيك نيوتن و پيش
اي كه در آن، هر پديده معلول علت يا عللي  مند و چيزي است، به گونه جهان قانون

  . اشدب مي
ر است و هر يپذنا  و تخلفي ثابت، ضروريها ارتباط ها و معلول ن علتيارتباط ب

 جهان بر اساس قانون و نيبنابرا. شود ي حاصل مينين از علت معيمعلول مع
 يادي زع تا حدي وقوع وقا،ن جهانيدر ا. كند ين عمل مي ثابت و معيقواعد

  .نيست ي است و اتفاقپذير ينيب شيپ
 از يعضوي  مثابه  به،ا انسان و اعمالشي را مطرح كرد كه آمسألهن يد ايحال با

  ؟نيست ي جبري ا ن و محصول رابطهي معي معلول علل،ن جهانيا
ــرآناكثــر انــسان ــ مختــار هــستند و اينــد كــه موجــوداتا هــا ب ده در يــن عقي

 اما چگونـه  . شود  يان م يدهند، كامالً نما    ي نشان م  ديگر  يك كه به اعمال     يالعمل  عكس
ا يـ  مختـار دانـست؟ مختـار دانـستن          يط كـامالً جبـر    يك مح يتوان انسان را در       يم

   خواهد داشت؟ي در پيجيت و نتاي چه اهميندانستن و
گـو    و معـاف شـدن او از پاسـخ         ي اخالقـ  مسؤوليت رفع    انسان انكار مختار بودنِ  

 و به تنـزل     1سازد  ي و سرزنش در قبال اعمالش را موجه م         تحسين يستگيبودن و شا  
بـسياري   بنابراين   .انجامد  ير موجودات م  يوانات و سا  يمقام و منزلت انسان تا سطح ح      

نـد  چ هر و  ايـن معـضل برآمدنـد       در صدد تالش براي حـلّ      يفيلسوفان اخالق غرب  از  
  بـه منظـور حـلّ      ، اخالقي است  مسؤوليتترين مبناي    مهم ند كه اختيار  ا  همگان برآن 

هاي مختلفي را اتخاذ كردند كه هـر        دگاه دي ،جهانجبري بودن    تعارض بين اختيار و   
 ؛ از اختيـار در انـسان قائـل شـدند           به درجات مختلفي   ،كدام متناسب با ديدگاهشان   

ش ي را در پـ    2ييدگاه ناسـازگارگرا  يـ شده و د  ناسازگاري   اين تعارض و  م  ي تسل يگروه
 پـذير   جمـع يـي گر مختـار بـودن انـسان را بـا جبرگرا      ي د ي گروه ، در مقابل   و گرفتند

توانـد در     ي مـ  ييدگاه ناسـازگارگرا  يد.  را دنبال كردند   3ييدگاه سازگارگرا يته و د  دانس
  . شودي بررس6 سختيي و ناسازگارگرا5يي، جبرگرا4ييارگراي اختي سه شاخه

ان هـستند   يـ ارگراي از جمله اخت   8 و روبرت كن   7لي كمپ .آ .يان، كانت، س  يكورياپ
 منكـر  ، كامالً مختار دانستهيجود انسان را مو،اري و اختيين جبرگرايكه در تعارض ب   

  9. شدندي در باب وييدگاه جبرگرايهرگونه د



23 سازگارگرايي پلي بين جبرگرايي و اختيار
 ماننـد  يرا محـصول عـوامل   نوزا انـسان يان و اسـپ يـ  مانند رواقيدر مقابل، افراد 
 مجبـور و    ي را موجـود   ي و ،جـه يدانـسته و در نت    ... ط، وراثـت و   يحوادث گذشته، مح  

  ).3 : ص،9(  در نظر گرفتنديز اجباريلش را ناعما
 مطـرح   10 بـوم  يريـ  به نـام درك پ     ي فرد ي سخت از سو   ييِدگاه ناسازگارگرا يد

 اخالقـي مـا را      مسؤوليت جبرگرايي و غيرجبرگرايي هر دو        معتقد است  يو. شود  يم
  11.كند ي مي سخت معرفيك ناسازگارگراي خود را  وينيبنابرا. سازد  ميمنتفي
ش غالـب بـه سـمت        گـراي  ، بيان شده است كه تا عصر مـدرن        ،در متون غربي    

هيـوم بـه     ا ورود هـابز و     ب ،اما از عصر مدرن به بعد     . ديدگاه ناسازگارگرايي بوده است   
. گيـرد   مـي  شود و قوت    مي ي مطرح به طور جد   ديدگاه سازگارگرايي    ، فلسفه ي  عرصه

 ايـن   ،اشاره شد  كه چنان اما.  كرد البته بايد ارسطو را هم جزء سازگارگرايان محسوب       
اي   به گونـه   ،طور گسترده مورد توجه واقع شده است        درن به بعد به   ديدگاه از عصر م   
و 91: ص،  9( كننـد   مـي  اوليه محسوب  آير را سازگارگرايان سنتي و     كه هابز، هيوم و   

  .)11 و 8: ، ص10
از نظر فيلـسوفاني مثـل    ،از عصر مدرن به بعد    را   ديدگاه سازگارگرايي    اين مقاله 

هركـدام از ايـن      .دكنـ   بررسي مـي   ون، ولف و فيشر   ، فرانكفورت، واتس  ابز، هيوم، آير  ه
 ظـر  بـه ن   ،با بررسي ايـن تقريرهـا     . اند  هارائه كرد فالسفه تقرير خاصي از سازگارگرايي      

بـه   ولـف بـا تقريـر فرانكفـورت و         ، واتسون و  بين تقرير سازگارگرايان سنتي   رسد   مي
ي بـين   بـه دنبـال سـازگار      گـروه اول   .توان شاهد يك اختالف بود      مي خصوص فيشر 

  .ندا  اخالقيمسؤوليت ،و به تبع آن رايي با اختيارجبرگ
 تعـارض موجـود بـين ايـن دو      بـراي حـلّ   ر   اما فرانكفورت و به خـصوص فيـش       

 كننـد   مي جبرگرايي معرفي و   اخالقي   مسؤوليت هدف خود را سازگاري بين       ،موضوع
القـي   اخ مـسؤوليت  بـراي  آن را     و ها منكر اختيـار نيـستند     نآ ).79 - 76 : صص ،4(

 اً با در نظـر گـرفتن هـدفي ظـاهر     كهكنند  مي سعي،به گمان خود    اما ،دانند  مي الزم
هايي كه در مفهـوم اختيـار در نظـر           لفهؤگذاشتن م   كنار اي دليل موجهي بر   ،فاوتمت

طور مفصل توضيح داده خواهـد         به هاي بديل كه بعداً    از جمله امكان  (شود    مي گرفته
 كنند كه براي حـلّ      مي  سعي ،ن خود ايعني به گم  ؛  ابندها بي آن حدود و يا حد و   ) شد

بـه   سازگاري بـين جبرگرايـي بـا اختيـار و     از(  با اين تغيير هدف  ،شده تعارض مطرح 
 بـه  ) اخالقـي مـسؤوليت  به سـازگاري بـين جبرگرايـي و    ، اخالقيمسؤوليت ،تبع آن 

قـي   اخال مـسؤوليت مـورد نيـاز در تحقـق         در وجود انـسان و      اختيار ي  حداقل درجه 
 ه مـا از مفهـوم اختيـار برداشـت         چـ  واقعيت آن است كه آن     ،كه  حال آن  ،بسنده كنند 
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  اخالقـي الزم و    مـسؤوليت   بـراي  ، در انـسان وجـود دارد      كـه  ، عالوه بر ايـن    كنيم مي

ن چيـزي اسـت كـه       همااين  . باشد  مي سازگار با جبرگرايي   چنين  همو  است  ضروري  
  .  شدايان مقاله روشن خواهدپدر 

 ، اتخـاذ شـود    ار انسان ياخت ي  رهبادركه   يدگاهين است كه هر د    ير ا گي د ي  نكته
 و  رود  مـي  بـه كـار   ز  يـ  ن ي اخالقـ  مـسؤوليت  ي  بـاره در ،يخواه ناخواه و به طور منطق     

  .ن دو موضوع به هم گره خورده استي مربوط به ايها معموالً بحث
كـرد  پرداخته، ضمن آن مشخص خـواهيم   ار  يف اخت يتعربه   ابتدا   ،ن مقاله ي در ا 

سـازگارگرايي را تبيـين   سـپس  . رسد ي متناقض به نظر م ييبا جبرگرا اختيار  كه چرا   
.  اختيار را بررسـي خـواهيم نمـود        ي  بارههايي از تقرير سازگارگرايان در     كرده و نمونه  

ـ ،  سازگارگرايي صحت   به رغم د كه   يم د ي خواه ،تيدر نها  ضـعف فيلـسوفان    ل  يـ ه دل ب
 انـد   ه نتوانـست   به خـوبي    فرد،  و نقش آن در اعمال      اختيار ماهيتگرا در تبيين    سازگار

 بـودن   مـسؤول مختـار و     چنـين   هـم  و    درستي و قوت سازگارگرايي    هي بر دليل موج 
  .مخالفين را مجاب و قانع سازند ،ارائه كردهانسان 
  

   آزادي ا ارادهيار يف اختيتعر. 2
 2 شـامل    كنـيم   مـي  تـصور  12 آزاد ي  ا اراده يـ ار  يآنچه كه ما در قالب مفهوم اخت      

  :استمؤلفه 
 منظـور از مبـدأ آن اسـت كـه علـت           .  عمل در خود فاعل باشد     13يي مبدأ نها  .1

به » يينها «ي   مفهوم واژه  . خود فاعل باشد   ك عملْ ي انجام   ي  رندهيگ ميآغازگر و تصم  
ر از  يـ  غ يگريچ عامل د  ي ه ، فاعل كند كه در مبدأ بودن      يد م ين نكته تأك  ي بر ا  يقيطر

 ماننـد   ،ك عمل يك فاعل در انجام     ي يِ عوامل درون  يعني ؛اشد نقش نداشته ب   ،خودش
ـ ي ب ي تحـت اجبارهـا    ،...ل و انتخاب و   يتأمل، قصد، م   ـ   يرون ط، ي اعـم از محـ     ،ي و درون

ـ   ي روح يهايماري، وراثت، ب  يعين طب يگر، قوان ي د يهاحوادث گذشته، انسان    ي و روان
  .)14 : ص،10  و1: ص ،9 (نباشد... و

 و  1: ، صـص  9 (ز مطـرح شـده اسـت      ي ن 14ييرل نها ن مطلب تحت عنوان كنت    يا
87 - 88.(  

 15لي بـد  يهـا رد امكـان  يـ گ  يار قرار مـ   ي كه تحت عنوان اخت    يگري د ي   مؤلفه .2
 ي انجـام عملـ  ي و آزاديي توانـا ،ك عملين معنا كه فاعل در هنگام انجام   ي به ا  ،است
  ).همان (ز داشته باشديل آن را نيا بديوت متفا



25 سازگارگرايي پلي بين جبرگرايي و اختيار
ن مفهـوم   ين ا ي، تعارض ب  ياريار و عمل اخت   يرداشت از اخت  ن ب ي با توجه به ا    حال
  . بهتر روشن خواهد شدييبا جبرگرا

  

  ييار و جبرگراين اختيتعارض ب. 3
تـوان اسـتدالل كـرد كـه          ي مـ  ،اريـ  اخت يهـا   ن مؤلفـه  يـ اساس هر كـدام از ا      بر
را  يتـوان اسـتدالل     يز م يق هر دو مؤلفه ن    ي اما با تلف   ،ار تعارض دارد  ي با اخت  ييجبرگرا

  :ب دادين منظور ترتيبه ا
ار يـ  داشـتن اخت   ي برا يك شرط ضرور  ي مات و اعمالْ  ي در تصم  يي كنترل نها  .1

  .هاست در قبال آني اخالقمسؤوليتو 
  .از دارديل ني بديهامات و اعمال به امكاني در تصميي كنترل نها.2
  .باشد يل مي بديها مانع امكانيي جبرگرا.3
  . استيي كنترل نها مانعيين جبرگراي بنابرا.4
  ).89: ، ص9 ( استيق اخالمسؤوليتار و ي مانع اختيي جبرگرا.5

 محـصول حـوادث گذشـته و        ،ن جهـان  يـ  در ا  يزيـ  هـر چ   ،ييمطابق با جبرگرا  
نـد، آنچـه حاصـل از       ناپذيرريي ثابـت و تغ    ن امور يجا كه ا    است و از آن    يعين طب يقوان
. فتـد يتوانـسته اتفـاق ب      ين نم ير از ا  ي خواهد بود و غ    ناپذيررييز ثابت و تغ   يهاست ن آن

 ، به عـالوه ؛ با هم رابطه دارندي علت و معلول   ي  ك سلسله يز در   يچ ن جهان، همه  يدر ا 
ك يـ ن در   يك امر خـاص، بنـابرا     ي از امور است نه      يا   حاصل مجموعه  يزيچون هر چ  

ـ  يـ  ييهـا علـت نهـا       ، هر كدام از علت    ي جبر جهانِ يهـا    بلكـه علـت    ،ستنديـ ه ن ا تام 
 از  يز عـضو  يـ انـسان ن  . شوند  ي م يك علت العلل منته   يباشند و تنها به       ي م يا واسطه

اگـر  . كنـد   ي مـ  ي زنـدگ  اي  يط جبـر  ين محـ  يشـود و در چنـ       ين جهان محسوب م   يا
ز محـصول   يـ  او ن   كـه  مييد بگـو  ي با ،ميانه به او نگاه كن    يد جبرگرا ين د يم با هم  يبخواه
 اعمـالش   ،د و بـه تبـع آن      باشـ   يمـ ... ط، وراثـت و   ي حوادث گذشته، مح    مانند يعوامل
ن عوامل را بـه عملـش منتقـل         ير ا ي كه تأث  يا   واسطه ي  مثابه  او به . هاست از آن  يناش
، همـان  ( عملـش باشـد  ييا علت نهايتواند مبدأ  يشود و نم يكند در نظر گرفته م  يم

  ).90: ص
چـون   ،باشـد  يز مـ يل ني بديها امكانيناف ن مطلبيرسد ا  ي به نظر م   چنين  هم

نتيجه اعمال او تحت تأثير عوامل ديگري باشند، به دليـل            رو د  اعلكه خود ف   يزمان
و بـوده    پـذير   ينـ يب شي و پـ   ناپـذير رييز ثابـت، تغ   يـ  ن ي عمـل و   ثابت بودن اين امـور،    

  .شود ي مل ردي بديهاخود امكان هخودب
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 يار تـوافق  يـ  و اخت  يـي ان جبرگرا يـ تـوان م    ي كه معتقدند مـ    ،انيحال سازگارگرا 

توانـد    ي چگونه انـسان مـ     ،فاتين توص ي با ا  يد نشان دهند كه در جهان     يا ب ،جاد كرد يا
  .سر گرددي او ميز برايل ني انجام عمل خود باشد و انجام عمل بدييمبدأ نها
  

  ست؟ي چييسازگارگرا. 4
ارگرا ي اختانِين اعتراض به ناسازگارگراي به عنوان اولكه ييدگاه سازگارگرايد

 ،اريا اختي آزاد ي  با ارادهيياگرچه ظاهراً جبرگرا ،شود بر آن است كه يمحسوب م
 ،انياز نظر سازگارگرا.  است اينت خالفي واقعرسد، يمتضاد و متناقض به نظر م

 از يم، مانند آزاديخواه ي شناخته و مي معمولي كه ما در زندگييها يتمام آزاد
به نظر . گار هستند سازيي واقعاً با جبرگرا...اد وي، اعتيكيزياجبار و اضطرار، منع ف

 ي كه آزاد از فشارهاين اشخاصي، هنوز بيك جهان جبري در ي حت،ن گروهيا
ك اختالف بزرگ وجود يستند ين فشارها آزاد ني كه از ايادشده هستند و اشخاصي

  ).3(دارد 
 يـي ا جبرگرا يـ كـه آ   نيـ  ا ي  دربـاره ، سؤاالت مبهم    ييطبق سازگارگرا  ن بر يبنابرا

 ميمنـد  ها عالقـه     روزمره به آن   ي كه ما واقعاً در زندگ     ييها  ياد با آز  ،ا نه يدرست است   
  .ندنامربوط
 ي   آن اشـكال از اراده      كـه  گويـد   مـي  )ان مدرن ي از سازگارگرا  يكي (16ل دنت يدن

  م واجـد آن   يست تا مـا بتـوان     ي ن ييرسد مستلزم رد جبرگرا     يبه نظر م  ل  آزاد كه معقو  
  .)8: ، ص10(17ميباش

بـه   ارسطو   در آراي دگاه  ين د يا.  دارد يمي قد ي  شهي ر كي يي سازگارگرا ي  هينظر
 ماننـد هـابز، جـان الك،        ياديـ  ز ي  ز فالسـفه  يـ در عصر مدرن ن   . شودخوبي ديده مي  

هـا  آن. انـد    گـام برداشـته    ييل در جهـت سـازگارگرا     يوم و جان استوارت م    يد ه يويد
ها از خـود     كه انسان  ،ي وفق دادن تصور معمول    ي برا ي روش ي  مثابه    را به  ييسازگارگرا

هـا     جهان و انسان   ي   مدرن درباره  ي علم يهادگاهي با د  ، عامالن مختار دارند   ي  مثابه  به
 ليـ لـسوفان بـه دال    يان دانشمندان و ف   ي در م  يي امروزه سازگارگرا  چنين  هم. ننديب  يم

 از  يريشر تفـس  يـ ن ف ياز جملـه جـان مـارت       (مشابه مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت          
ان ياگر سـازگارگرا  ). است ييسازگارگرا مهي كه معروف به ن    دهد  ي ارائه م  ييسازگارگرا

جـا    وجود داشته باشـد و از آن       ييتواند در كنار جبرگرا     ي آزاد م  ي  بر حق باشند، اراده   
ـ     شي پ ،ميول هست ؤ آزاد و مس   يم عامالن يكه ما معتقد   توانـد    ي نمـ  يرفت دانـش تجرب

  . كنددار ن اعتقاد را خدشهيا
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 را  ي چـون اوالً آزاد    ،است نامتناقض   يي با جبرگرا  يق اخال مسؤوليتها  از نظر آن  

 ي وهي عمـل بـه شـ   ي بلكـه بـه معنـا     ،داننـد     يها نم   زهي و انگ  لاي از ام  يي رها يبه معنا 
د بـه   يـ م، با ي را رد كن   ييم جبرگرا ياً معتقدند اگر بخواه   يرند و ثان  يگ  يمرجح در نظر م   

 بـر   يگري مانع د  ،فاق، خود ن صدفه و ات   يكه هم   حال آن  ،مي بودن امور قائل شو    ياتفاق
  .)176: ، ص1 (است ي اخالقمسؤوليتار و يسر راه اخت

 ي  انـه يگرا عـت يدگاه طب يـ  بودن فاعل را بـا هـر د        يي مبدأ نها  ان نوعاً يسازگارگرا
 و  يها، خـواه جهـان مـا جبـر        به اعتقاد آن  . دانند  يها متضاد م   انسان ي معقول درباره 

م كـه   ي هـست  ي ممكن و فان   ي موجودات ها  ا انسان  م ،گونه نباشد  ني ا ياشده باشد،    نيمع
 يعنـ ين عوامـل قـبالً   يا. ميا  شكل داده شدهيكيزي و ف  يكيولوژيكامالً توسط عوامل ب   

ـ  هـا   آنيريـ گ   شـكل  ي  چ وجـه در نحـوه     يانـد و بـه هـ        ش از تولد ما بـوده     يپ  يكنترل
 يِشـناخت   روان يهـا   يژگـ ي از و  ي مستدل است كه حداقل بعـض      چنين  هم. ميا  نداشته
ط ي محـ  بـر  مـا    ،به عـالوه  . ديآ  ي م يكيولوژي و ب  يكيزين وراثت ف  ي ما همراه با ا    ياساس

چ يم هـ  يكنـ   ي مـ  يمـان را سـپر     يه زندگ ي اول يها سال  كه در آن   ي و اجتماع  يكيزيف
ل و ي تحـص ي نهيدهد و زم ي ما را شكل م18»خود«ط قطعاً  ين مح يم و ا  ي ندار يكنترل

 يي گـو  ،ميق شـو  ين حقـا  يم منكر ا  يبخواه اگر   .كند  يمن  ي ما را مع   يرفت شخص  شيپ
 بـه آنچـه كـه مـا در          يابيـ   دسـت  مـسأله ن  يم و ا  يم كه از خودمان رها شو     يا  خواسته
حـال اگـر    . سـازد   ي بلكه دشوارتر م   ،كند  يتنها آسان نم   م را نه  ي آن هست  يجوو  جست

،  اسـت   عوامل خارج از كنترلش شكل داده شـده        اي از  مجموعه توسطانسان  » خود«
، وجود مبـدأ    ييگرا عتين طب ي ا ي اعمالش باشد؟ در پرتو    ييتواند مبدأ نها   يچگونه م 

 يـي گرا   است كـه شـك     ناپذير  ك تفكر استدالل  يچون    اعمال در خود انسان هم     يينها
كــه  رغــم ايــن بــه  ).90: ، ص9 (زنــد يدامــن مــ را ي اخالقــمــسؤوليتار و يــدر اخت

 ... وراثــت، محــيط و يرِناپــذســازگارگرايان انــسان را محــصول عوامــل ثابــت و تغيير
يعني تا ايـن حـد نگـاه        ( كنند  مي دانند و وجود مبدأ نهايي اعمال را در وي انكار          مي

ر ييـ عـدم تغ   معتقدنـد كـه      ، در عـين حـال     ،)كننـد   مي جبرگرايانه به انسان را قبول    
چ كـس  يست كـه هـ  يـ ن معنـا ن يـ  در جهـان بـه ا   يعـ ين طب يحوادث گذشته و قـوان    

تواننـد    يا نم يتوانند    ي آنچه اشخاص م   از سخن   19.ر دهد يي را تغ  يزيچ چ يتواند ه   ينم
ان ي از سـازگارگرا ياريبـس . هاسـت    قـدرت و تـوان آن      ي   سـخن دربـاره    ،انجام دهنـد  

اگـر شـما    يعنـي    ؛»دي را انجام ده   يزيچ) ديا قدرت دار  ي(د  يتوان  يشما م «: نديگو  يم
 - 11: ، صـص  10( ديـ ده  يد، آن را انجام م    يد آن را انجام ده    ي كرد يا سع يد  يخواست

12.( 
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بخـواهم   اگـر   ست كه معنابدين   وار بپرم ين د ي ا يتوانم باال   يمن م اين جمله كه    

مـا  كـه    ايـن در حـال حاضـر،       :حال اگر بگـوييم   . دي آن خواهم پر   ي، باال يا سعي كنم  
  معنـا   ايـن  ،رين تفس ي با توجه به ا    ،مير ده ييعت را تغ  ين طب يا قوان يم گذشته   يتوان  يم
عـت  ين طب يم گذشته و قوان   ي كن يا سع يم  ي اگر بخواه  ،در حال حاضر   :كند  مي پيدا را

 اشـتباه   مشخص است كـه ايـن بيـان كـامالً         . ميده  ير م ييها را تغ    م، آن ير ده ييرا تغ 
هـا را   تواند آن   يچ كس نم  ي بلكه ه  ، نه تنها ما   ،مي كن يا سع يم  ي اگر بخواه  يتح. است

 ي كه ما اعمال معمـول     يما زمان  ا .چ كس قدرت انجام آن را ندارد      ير دهد، چون ه   ييتغ
دن يـ چون پر شود،    يت متفاوت م  ي وضع ،ميريگ  ير م وار را در نظ   ي د يدن باال يمانند پر 

چـه درسـت    اگر پـس . دي است كه شما قادر به انجام آن هست        يزيوار چ ين د ي ا يباال
ن بـدان   يـ  ا ،مير دهـ  ييـ عت را تغ  ين طب يم حوادث گذشته و قوان    يتوان  ياست كه ما نم   

چـون انجـام    . ر و انجام دهـد    ييتواند تغ   ي را نم  يزيچ چ يچ كس، ه  يه ه ست ك يمعنا ن 
 ).12:،ص10( قدرت ماستي طهي در ح)باالي ديوار پريدن از جمله(  از اعماليبعض

از عـصر   آن   از   ييها  جا به نمونه   ني دارد كه در ا    ي مختلف يرهاي تقر ييسازگارگرا
  .شود  ميمدرن به بعد اشاره

  

  درن به بعد از عصر مييسازگارگرا. 5
ــدر ا ــسمتي ــ تقر،ن ق ــازگارگراي ــابزيانير س ــد ه ــ ه، مانن ــوم و آي ــه ،ري ــه ب  ك

 ي گـر 21 فرانكفـورت، ي هريها  دگاهي به همراه د   ،ندا   معروف 20»يان سنت يسازگارگرا«
واضـح اسـت كـه      . دشـو  ي مـ  ي بررس 24شرين ف ي و جان مارت   23 سوزان ولف  22واتسون،

ها از انـسان    باشد كه آن    ي م ينييست تب ت و توجه ا   ي اهم شايانرها  ين تقر يآنچه در ا  
، كنتـرل   »خـود «ن فالسفه را در سه قـسمت        يدگاه ا يما د . دهند  يار او ارائه م   يو اخت 

ار در نظـر  يـ  اختيها  مؤلفهي منزله  ر به ين دو مورد اخ   يكه ا (ل  ي بد يها   و امكان  يينها
ك و  يـ ار بـه هـم نزد     ي بـس  ،ن سه حوزه  يمطالب در ا  . ميكن  يمطرح م ) شوند  يگرفته م 

ا نفـس   يـ » خـود « كـه از     ي چون برداشت  ؛دا كنند ي ممكن است با هم تداخل پ      يگاه
 .ز باشـد  يار ن ي اخت خصوصلسوف مد نظر در     يدگاه ف يانگر د يتواند ب   يشود م   يانسان م 

كه آن عمـل    است   روشن ،ميعامل بدان » خود« از   ي را ناش  يم عمل ي كه ما بتوان   يزمان
 ي  سهيـ هـا و مقا   دگاهيـ ل فهـم بهتـر د     ياما به دل  . دي نام ياريك عمل اخت  يتوان    يرا م 
ز و  ين از هـم متمـا     ين عناو يادادن   را با مبنا قرار      ها شده نظر  ي، سع ديگر  يكها با    آن

  .مي كنيبررس
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  يا نفس انساني» خود« .1. 5

دهند   ي ارائه م  يا نفس انسان  ي» خود« از   ينيي تب ، هركدام ،يادشده انِيسازگارگرا
از نظر هـابز و    .ها دست يافت  توان به فهم كلي از ديدگاه       مي ترها به با توجه به آن   كه  
اسـاس آنچـه      كه فرد بر   يزمان.  فرد يها  زهيال و انگ  يعبارت است از ام   » خود «،وميه
رد عمـل كنـد، عمـل او كـامالً از جانـب خـودش صـورت        يگ يم م يخواهد و تصم    يم

 فـرد در عمـل      يهـا   زهيـ ال و انگ  ير از ام  ي غ يگرين اگر هر عامل د    يبنابرا. گرفته است 
  .)92: ص، 9و  ،11 (شود ي محسوب مي نسبت به او عامل خارج،مؤثر باشد
انگارد و معتقد اسـت كـه         يار ساده م  يرا بس » خود «ي  دگاه درباره ين د ير ا ياما آ 

ن يبنـابرا .  كنند مجبورتوانند او را      يك فرد م  ي يها  زهيال و انگ  ين ام ي اوقات هم  يگاه
  عامـلْ  لِيدهد و اگر دال     يل م يفرد را تشك  » خود« است كه    25ي حاالت ذهن  ،از نظر او  

. فـرد انجـام شـده اسـت       » خـود « عمل كامالً از جانب      ،سبب وقوع عمل شده باشند    
ن علـل رفتـار   يـي  كه با تبباشند يل م ي م -  باور يها  ستمي همان س  ،ليمنظور او از دال   

  ).93: ، ص9 (سازند يعامل، عمل مد نظر را معقول م
» خود «يان سنت ي كه سازگارگرا  ييها  زهيال و انگ  ي ام نيز معتقد است  فرانكفورت  

هـا  شوند و متعلقات آن     يده م ي نام 26ال دسته اول  يدانند ام   يانسان را متشكل از آن م     
 از خـود ارائـه      يان سـنت  ي كـه سـازگارگرا    ينـ يي تب ،از نظـر او   . همان اعمـال هـستند    

 يعنـ ي ؛ز از آن برخوردارند   ي ن واناتي كودكان و ح   ي  ار ساده است و همه    يدهند بس   يم
 نْيـي ن تب يـ ن ا يبنـابرا . كننـد   يفتـار مـ   ر خـود    يها  زهيال و انگ  ياساس ام  ها هم بر  آن

ها نـسبت   كه انسان  ي در حال  ،كند  يز نم يوانات متما ي بالغ را از كودكان و ح      يهاانسان
 يعنـ ي ؛دهنـد   يها واكنش نشان م     و به آن   ستندي منفعل ن  ، اول خود  ي  ال دسته يبه ام 
. خواهند داشـته باشـند      يل را م  يدام م ككنند    ي انتخاب م  ، اول ي  ال دسته يان ام ياز م 

ن يبنـابرا . شـود   يده مـ  يـ  نام 27 دوم ي  ال دسته ي ام  اولْ ي  ال دسته ي از ام  يكي خواستنِ
  استال دسته اول ي ام دومي ال دستهي امقمتعل

شـوند    ي را كه منجر بـه عمـل مـ         يالي اول، ام  ي  ال دسته يان ام يفرانكفورت از م  
هـا اراده اسـت      را كـه متعلـق آن      يال دسته دومـ   ي ام ،نامد و به موازات آن      ي م 28اراده
ن يعبـارت اسـت از همـ      » خود «،از نظر فرانكفورت  . نامد  ي م 29 دوم ي   دسته يها  اراده
  .)10- 6: ص، ص8( دوم ي  دستهيها اراده

ـ  يواتسون بـا تمـا    اما    و اليـ  ام يعنـ يزش  يـ ن منـابع مـستقل و متفـاوت انگ        يز ب
 او 31يگـذار  ستم ارزشيـ ا سيـ  فرد يها انسان را متشكل از ارزش    » خود «30،ها  ارزش

ـ    ( خـود    يهـا   اسـاس ارزش    كه انسان بـر    ي زمان ،از نظر او  . داند  يم  يدر بخـش عقالن
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ها را انتخاب و مطابق بـا        از آن  يكي اول واكنش نشان دهد و       ي  ال دسته ي به ام  )نفس

او صـورت گرفتـه   » خـود « كـامالً از جانـب   توان گفت كه عمـل او      ي م ،آن عمل كند  
  ).210-209: ، صص19  (است

 هماننـد   ،دانـست   يزاننده مـ  يل را انگ  ي كه تنها م   ،يوميخالف تفكر ه   واتسون بر 
 يزشـ ي انگ يرويـ ك ن يـ  ي نفـسه دارا   ي را فـ   ي عقالن يها  يابي، ارز يانداز افالطون   چشم

ـ يهـا  واسـته ن از نظر او، مـا خ    يبنابرا. ) 209-207 :همان، صص (داند  يم  و 32ي عقالن
ـ  يهـا   يابيها و ارز     همان سنجش  ي عقالن يها  خواسته. مي دار 33ال محض يام  و  ي عقالن
هـا   هستند كه به خاطر خـوب دانـستن آن         يالي ام يعني ؛هاستج حاصل از آن   يا نتا ي

ن يـ  هـستند كـه مـستقل و فاقـد ا          ياليـ  ام ال محـض  يـ انـد و ام     جاد شده يدر انسان ا  
ـ  يها   خواسته ي  جهي كه عمل انسان نت    يزمان .باشند  ي م ي عقالن يها  يابيارز  او  ي عقالن
 از يرا ناشـ  د آنيـ ن صـورت، با يـ ر اي در غ.توان عمل را به خود او نسبت داد        ي م ،بود

  ).150: ، ص18 و 105 : ، ص9 ( دانستياجبار خارج
دهـد    يال محـض مـ    ي و ام  ي عقالن يها   خواسته ي  كه واتسون درباره  را   يحيتوض

ـ   ي را خوب م   يزي كه چ  يدر همان زمان  «: ن عبارات مشاهده كرد   يتوان در ا    يم م، يدان
 و سـنجش اساسـاً بـا خـوب          يابيچون ارز . ميخواه  يم و آن را م    يز دار يل ن يبدان تما 

ا صادرشـده از    يـ  نفس   ي مرتبط است كه متعلق به بخش عقالن       ييها  دانستن خواسته 
ن يال تبـا يـ  بـا ام بنـابراين كننـد،   ي عمل فراهم م   ي را برا  يليها دال   ارزش. آن هستند 

ك يـ ن در   يست و بنـابرا   يـ  ن ي خـوب  ي  فكـر دربـاره    الْيچون هدف و موضوع ام     .دارند
 يزيـ  كـه چـه چ     مـسأله ن  يـ ال در برابـر ا    يام. اند  كي و تار  يرعقالني، غ يعي طب يمعنا

  .)208: ، ص19( »صدا هستند ي خاموش و ب،خوب است
 فرانكفـورت و واتـسون     ،يان سـنت  ي سـازگارگرا  يهـا دگاهيـ  د يولف تمام سوزان  

ر ي تـصاو ي منزلـه بـه   هـا را  نهـد و آن  ي نام م  34يدگاه خود واقع  يرا د » خود «ي درباره
 كنترل نهايي لحـاظ     ، آزادي كه در آن    ي  يعني اراده  ( آزاد ي   از اراده  ير خودمختار يغ

، 21و 161 و 153: ، صـص 20 (رديـ گ ي در نظـر مـ     ي اخالقـ  مسؤوليت و   )نشده است 
  ).35: ص

ك يـ دگاه واتـسون را بـه انـضمام         يـ ، د »خـود  «ي  دگاهش درباره ين د يياو در تب  
ش يهـا    كه مطابق با ارزش    يك فرد زمان  ي... «: ديگو  ي ولف م  .رديپذ  ي م يشرط هنجار 

ش را با آنچه واقعاً خوب و درسـت اسـت انطبـاق دهـد،               يها  عمل كند و بتواند ارزش    
 ) 75: ، ص21 ( »عمل از جانب خودش صورت گرفته است
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 ي در مـوارد   ،»خـود «ن از   يشيـ ان پ ي سـازگارگرا  يهـا   عتقد است برداشت  ولف م 

و بـه   (ط الزم در آزادانه دانستن عمل و نسبت دادن آن بـه فـرد               يتواند تمام شرا    ينم
 ي ذهنـ  يها  يماري كه دچار ب   يالً افراد ثم ؛ا سازد يرا مه ) ويول دانستن   ؤتبع آن مس  

ا يـ انـد      شـده  ي روحـ  يهـا   بههـا و ضـر      تيگرفتار محروم  يدر دوران كودك  ا  يهستند  
ا يـ جـاد شـده اسـت و        ي ا يكـ يرات ژنت ييها تغ گر در آن  ي افراد د  خواه  كه به دل   يكسان

ت حاضر خـود    يها شكل گرفته است در داشتن شخص       در آن  يا  شده ي شرط يرفتارها
توانـد    يت باشـد نمـ    ين شخـص  يـ  از ا  ي هم كه ناش   ين عمل يرند و بنابرا  يتقص يكامالً ب 

ن افـراد را    يـ د ا ي با ،هادگاه آن ياما طبق د  .  گردد يه خود شخص تلق   آزادانه و مربوط ب   
 را بـه    يك شـرط هنجـار    ين مشكل،   ياو به منظور رفع ا    . ميول بدان ؤز مختار و مس   ين
را   آن ،انينيشيـ دگاه خـود از پ    يز كردن د  ي متما يكند و برا    يدگاه واتسون اضافه م   يد
ناً و واقعاً درسـت و     ي است كه ع   يليل، دل ين دل يمنظور از ا  . نهد  ي نام م  35ليدگاه دل يد

 واجـد   يعتـ يل دارا بودن طب   يدگاه، افراد مذكور به دل    ين د يمطابق با ا  . باشد  يخوب م 
ح ي هستند كه واقعاً صـح     ييها  ت الزم در شكل دادن به ارزش      ي فاقد ظرف  ،طين شرا يا

ر يپـذ  هيها كامالً توج  ول ندانستن آن  ؤ بودن اعمال و مس    يارير اخت ي غ بنابراين. باشند
  ).77-75: ،ص21 و110: ،ص9( گردد يو معقوالنه م

 ي   دربـاره  يا  هيـ  نظر يو.  متفـاوت اسـت    ي كمـ  ،لسوفان قبـل  يشر با ف  يدگاه ف يد
ر از آنچـه در     يـ  غ يرد كه اگـر عـوامل     يجه بگ يدهد تا از آن نت      يانسان ارائه نم  » خود«

 ي خـارج   عوامل ي  منزله   به ، در عمل مؤثر واقع شوند      است ف كرده يتوص» خود«قالب  
كند كه معتقـد اسـت        يمان  ي را ب  )36يروش( يزميشر مكان ي بلكه ف  ؛شوند  يمحسوب م 

زم ين مكـان  ي عمل مطابق با ا    ييا توانا يزم عمل كرد و     ين مكان يهرگاه عامل بر اساس ا    
ـ  يول عملـش مـ  ؤ را مختار و مـس   ي ما و  ،را داشت  دگاه خـود را هماننـد   يـ او د. ميدان

هـا  دگاه آنيـ دكـه  ن تفـاوت  يـ داند، بـا ا  يل ميدال واكنش به    ،دگاه واتسون و ولف   يد
زم ـ  ي مكـان يدگاه ويـ  امـا د ،داد يل واكنش مـ ي فاعل به داليعني ، بود37فاعل ـ مبنا 

كنـد واكـنش      ي كه عامل بر اساس آن عمل م       يزمي مكان به اين معنا كه    ، است 38مبنا
  ).4: ، ص5(است ل يبه دال

 يهـا   كند آن اسـت كـه در حالـت            يه اقامه م  ين نظر ي بر انتخاب ا   ي كه و  يليدل
 يزميبـرد متفـاوت از نـوع مكـان     ي كه فرد به كـار مـ       يزمي امكان دارد نوع مكان    ،ليبد

بـرد و چـون آنچـه مربـوط بـه             ي منجر بـه عمـل بـه كـار مـ           يِباشد كه در علل واقع    
 بـه   يط واقعـ  يد در شرا   است كه فر   يزميشود مشخصاً نوع مكان     ي م ي اخالق مسؤوليت

ها را ثابـت و       د واكنش يرسد كه با    ي به نظر م   ،ين به طور شهود   ينابرا ب ،كار برده است  
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 منجر به   ، كه در فرد   يا  يشر معتقد است كه علل واقع     ي ف يعني. ميرين در نظر بگ   يمع

ــ ــابراين ،رديــگ ي صــورت مــينــيزم ثابــت و معيشــود تحــت مكــان يعمــل م  در بن
  ).29: ، ص5 (باشد يزم مين مكانين ايي تبيجوو جست

  يي نها رلكنت. 2. 5
 ي  ن مؤلفـه  ي به عنوان اول   يي كنترل نها  ي درباره انين سازگارگرا يد نظر ا  يحال با 

  :ميكنا ر يار بررسياخت
 يازيـ  ن ،هااز نظر آن  . دانند    ي فرد م  يها  زهيال و انگ  يوم اراده را همان ام    يهابز و ه  

  از  يبرخـ از نظـر    در حـالي كـه      (ن باشـند    يها نامع   زهيال و انگ  ين ام يست كه علل ا   ين
 ياگرچـه آزاد  ). ن باشـند  يد نـامع  يها با   زهيال و انگ  ي علل ام  ،ارگراي اخت انِيناسازگارگرا

 كـه   ييها  زهيال و انگ  ي ام يا به عبارت  ي درخواستن آن عمل     ي آزاد ،در عمل وجود دارد   
 بلكـه بـا اجبـار و        ،ت تـضاد نـدارد    يـ  با عل  يآزاد. هاست وجود ندارد   از آن  يعمل ناش 

 فـرد  يهـا  زهيـ ال و انگيـ ر از ام  ي غ ي از علت  ين اگر عمل ناش   يابرابن. اضطرار تضاد دارد  
 يا آزاد يـ  آزاد   ي   اراده ،هـا از نظـر آن   . افتـه اسـت   ي تحقق   ي خارج  در اثر اجبارِ   ،باشد

 اراده تحـت    ،شـوند   يآزاد محسوب م    اراده  تحت تسلط  اگرچه اعمالِ  .اراده معنا ندارد  
 از كنترل و مبدأ بودن فاعل       يها شكل ن آ ،بين ترت يبه ا . باشد  يا آزاد نم  يتسلط خود   

. شـوند  ي در فاعل ميي نها ا كنترلي اما منكر مبدأ ،دهند  ينسبت به عملش را نشان م     
  .)93: ، ص9 (شود يده نمي ديير هم اشاره به كنترل نهايدر اظهارات آ

 عمـل  ين آزادي اراده را در عـ   ي آزاد ،يان سـنت  يخالف سازگارگرا  فرانكفورت بر 
 در انجـام آنچـه فـرد    ي آزاديعنـ ي عمـل  يآزاد«: ديـ گو يفرانكفـورت مـ  . رديپـذ   يم
 آنچـه فـرد     ي  در اراده  ي آزاد يعنـ ي اراده   ي آزاد ،به طور مشابه  . خواهد انجام دهد    يم
  ).15: ، ص8 (» بخواهدخواهد ي در خواستن آنچه او ميا آزاديخواهد اراده كند  يم

 اما مبدأ ، دومي  دستهي اده اراده با اري هماهنگيعني كنترل ،دگاهين ديدر ا
 دوم ي  دستهيها  علل ارادهيعني ؛ستي مشخص نين ساختار و هماهنگي در ايعلّ
)  كه منجر به عمل شده استي اولي ال دستهي كه به امييها واكنش يعني علل(
ها در  ن واكنشي مبدأ و علل ايجوو  جست،از نظر فرانكفورت. ان نشده استيب

 ارسطو را كه به دنبال مبدأ عمل در فاعل است ي حتيو .تمعناس ي بمفهوم كنترلْ
  ).100: ، ص9 (دكن مينقد 

ـ  ي هماهنگ ي كنترل به معنا   ،دگاه واتسون يدر د  ستم يـ س( فـرد  يهـا  ن ارزشي ب
ن آنچه كه   ي ب يعني ،است) زانندهيستم انگ يس( او   يها  زهيال و انگ  يبا ام ) كننده يابيارز

امـا فاعـل در مبـدأ ارزش        . دارد  يمـ و را بـه عمـل وا       ا كند و آنچه واقعـاً        ي م يابياو ارز 
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ك عامـل   ي يها  ها و ارزش    زهيشود كه انگ    ي مشخص نم  ،دگاهين د يدر ا .  ندارد يكنترل

  ).109 - 108: ، صص9(ها در خودش است ا مبدأ آني خود او يتا چه حد برا
 و  ي را در آزاد   ي اصـل  39،ليـ  دل ي  در محـدوده   يآزاددر اثـر خـود بـه نـام           ولف

 ،ن اصـل  يـ منظـور از ا   .  ندارد يي به كنترل نها   يازينهد كه ن    ي بنا م  ي اخالق وليتمسؤ
 را  ييولـف كنتـرل نهـا     . ان شـد  يـ ب» خود« است كه در قسمت      يهمان شرط هنجار  

ـ      كنـد و آن     يان مـ  يب» يخودمختار«تحت عنوان     و  يربـط بـا آزاد      يرا متنـاقض و ب
توانـد    ي كه عامل م   ي زمان ،واز نظر ا   .)79-76: ، ص 21 (40.داند  ي م ي اخالق مسؤوليت

منـد     بهره ي اخالق مسؤوليت و   ي او از آزاد   ،ح عمل كند  يناً صح ي ع يها  مطابق با ارزش  
هـا در    و ارزشييا مبدأ آن توانـا ي آ؛اند  ها از كجا آمده     ن ارزش يست كه ا  يمهم ن . است

 _ ر از خـودش   يـ  غ يزيـ توسـط چ  » خود«و  » خود«عمل توسط    .خيرا  يخود اوست   
ر يـ ك الـزام غ   يـ ن  يـ ا. شود  ي كنترل م  _ ندا   كه واقعاً درست و خوب     يياه   ارزش يعني

 چـون  ،كنـد  ي جـدا مـ  ي خودمختاريها دگاهيدگاه را از د   ين د ي است و ا   يخودمختار
ـ   ي عملش   ييمبدأ نها » خود«ست كه   ي ن يازين ن يچنـ . ن باشـد ي نـامع ،يا به لحاظ علّ
 ،مطالـب درسـت باشـد     ن  ي كامالً قابل دفاع است و اگر ا       ،يك جهان جبر  ي در   يزيچ
 35: ، ص 21 و 111: ، ص 9( ه كنـد  يـ  را توج  ييتواند عـدم ضـرورت كنتـرل نهـا          يم
  .)77-76و

 مـسؤوليت هـاي بـديل و      امكـان « بـه نـام       فرانكفورت ي  ر مقاله يشر تحت تأث  يف
 به نـام    يدگاهي د  بيان كرده است،   لي بد يها در رد امكان   مثالي كه در آن    و» اخالقي

 در سـازگار كـردن      ي سـع  ، خـود او   ي  دهد كه به گفته     ي ارائه م   را 41ييسازگارگرا مهين
ان يـ  خاص در پا   ي و سازگار  يرگذا ن نام يعلت ا ( دارد   ي اخالق مسؤوليت با   ييجبرگرا

 ي اخالقـ  مـسؤوليت  يايـ  او اح  ي هدف اصـل   يعني ؛)شود  يدگاه اشاره م  ين د ين ا ييتب
 محـال  ،اري بدون فرض اختي اخالقمسؤوليتجا كه  ار او، اما از آنيانسان است نه اخت  

 در  ي و كـاف   ي ضـرور  ،ك طـرف  يـ ن كند كـه از      يي را تب  ياريكند اخت   ي م ي سع ،است
   . محقق و قابل دفاع باشد،يك جهان جبري در ،گري و از طرف د،ي اخالقمسؤوليت

ـ  دانـد كنتــرل   ي مـ ي اخالقــمـسؤوليت  در ي و ضـرور ي كــافي را كـه و يكنترل
ت يـ  مالك .1: دانـد   يتـرل را شـامل دو عنـصر مـ         ن كن ي ا يو . نام دارد  42كننده تيهدا
  44 .لي واكنش به دال.2 43،زميمكان

 كـه اشـاره بـه       ، عنـصر اول را    ، است يي چون بحث ما كنترل نها     ،ن قسمت يدر ا 
زم آن اسـت كـه مبـدأ        يت مكـان  يمنظور از مالك  . ميده  يح م ي توض ،ن مطلب دارد  يهم

زم همـان   ين مكـان  يـ ا(كنـد     ي كه عامل بر اسـاس آن عمـل مـ          يزمي مكان يريگ شكل
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ح يل توضي بديهال ـ عنصر دوم ـ است كه در قسمت امكان  يزم واكنش به داليمكان

  ).237: ، ص6 (در خود او باشد) شود يداده م
 يك فـرد از دوران كـودك      يـ د  يـ گو  ين عنصر دارد و م    ي به ا  يك نگرش ذهن  ياو  

 ، در واقـع .دهـد  ي است كه انجـام مـ   يزيول آن چ  ؤا مس يشود كه گو    يت م يچنان ترب 
ج باعـث  يدهنـد بـه تـدر    يگـران در قبـال عمـل او نـشان مـ     ي كه د  ييها  العمل  عكس
كـه نگـرش    اسـت   ب  يـ ن ترت يـ بـه ا  . شـود   ي م ي در ذهن و   يد خاص ي عقا يريگ  شكل
ها و اعمـالش       كه انتخاب  يك عامل ي ي  منزله كند و خود را به      يدا م ي به خود پ   يخاص

ك يـ رسـد     ين باالتر كـه مـ     يبه سن  ،جهيدر نت . كند  ي محسوب م  مؤثر است در جهان   
جاسـت كـه او بـا        نيـ در ا . رديپذ  يش را م  يول بودن خو  ؤشود و مس    ي م يعامل اخالق 

ول عملـش در نظـر      ؤگران، مـس  ي خود و د   يتواند از سو    ي خود م  45مسؤوليترش  يپذ
  .)122 - 121: ، صص9 (گرفته شود

ل برگردانـد و     مبدأ عمل را به خـود فاعـ        ،خواهد در واقع    يانات م ين ب يشر با ا  يف
  .برد ي باشد به كار مفرد  آزادانه عمل كردن ي كه نشانه ن عنصر را به منظور آنيا

  لي بديها امكان.3. 5
 دوم  ي   را در بـاب مؤلفـه      بـرده شـده     نـام ان  يدگاه سـازگارگرا  ي د ،ن قسمت يدر ا 

  :ميكن ي ميار بررسياخت
اگـر  « :شـود كـه     ير مـ  يگونـه تفـس    نيل ا ي بد يها امكان ،وميدگاه هابز و ه   يدر د 

توانست عمـل     ي كه انجام داده م    ي عمل يگرفت، به جا    يم م يخواست و تصم    يفاعل م 
  ).92: ، صهمان( » را انجام دهديگريد

ن ي اما چنـ   ،رديپذ  ي آزاد م  ي  ل را در مفهوم اراده    ي بد يها امكان هري فرانكفورت 
 دو ي ويعنــي. دانــد ي نمــي الزم و ضــروري اخالقــمــسؤوليت ي را بــراي آزادي اراده

 مــسؤوليت آزاد و ي ا ارادهيــار يــ اختي نــهيرمتقــارن را در زميدگاه متفــاوت و غيــد
 مشهور بـه نـام      ي  ك مقاله يفرانكفورت در   . ) 19-18:، صص 8(دهد    ي ارائه م  ياخالق

 كـه   ياريـ ل در اخت  ي بد يهابه رد لزوم امكان   » ي اخالق مسؤوليتل و   ي بد يهاامكان«
 يطي شـرا  ،يان مثـال  ياو با ب  . پردازد  ي است م  يضرور فرد   ي اخالق مسؤوليتدر تحقق   

رغـم   بـه دانـيم،     مـي   عملـش  مسؤولعامل مد نظر را      آن ما كند كه در      يف م يرا توص 
 ي   دسـته  يهـا    اراده ،از نظـر او    ).17: ، ص 7 ( انجام عمل بديل را ندارد     ييكه توانا  نيا

ل و يـ م ميوانست كـه مـا در آن لحظـه بتـ    يـ  نيازيـ  اما ن،جا حضور دارند  نيدوم در ا  
 و  19-18:، صـص  8 (مي انتخـاب كنـ    ميا   آنچه انتخاب كرده   ي را به جا   يگري د ي  اراده

  ).100 - 99: ، صص9
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» خـود «لـسوفان در بـاب      ين ف يـ ك از ا  يدگاه هر يان د ي ب ،مي مطرح كرد  كه چنان

 و  يي كنتـرل نهـا    ،تـر   ييـ ار و بـه طـور جز      ي اخت ي ها درباره دگاه آن يانگر د يتواند ب   يم
 ي مـوارد  ،»خـود  «ي دگاه واتسون دربـاره   ي بر اساس د   بنابراين .ل باشد يد ب يهاامكان

ل است كه عمـل     ين دل ي به ا  ،ميدان  يول عملش نم  ؤها ما فرد را مختار و مس      كه در آن  
فـرد   بـه ايـن دليـل كـه           نـه  ، نداشته اسـت   ي او مطابقت و هماهنگ    يها   با ارزش  يو

م از جانـب    يتوان  يك فرد را م   يل   عم يچون ما زمان  .  را ندارد  لي انجام عمل بد   توانايي
 به عبارت ديگـر     . او هماهنگ باشد   يها   ارزش بام كه   ي مختارانه محسوب كن    و خود او 

هاي خـود بـه اعمـالش را داشـته باشـد            كسي است كه قدرت انتقال ارزش     عامل آزاد 
   ). 216-215:  ، صص19(

ال يـ د، ام  خـو  يم كه در آن فـرد بـه خـود         ي را مثال بزن   يم موارد يتوان  ياما ما م  
و ما با اسـتناد     كرده است   ال خود عمل    ياساس ام  ك و بر  يش تفك يها  خود را از ارزش   

 عملـش   مسؤول او را مختار و      ،ن عمل كند  ير از ا  يتوانسته غ  ي مي ن مطلب كه و   يبه ا 
جـا   دگاه واتـسون كامـل و در همـه        يـ  آن اسـت كـه د      ي دهنـده  ن نـشان  يا. ميدان  يم

 مفهـوم   ياريهاست و عمل اخت     ال و ارزش  يم پشت ا  يزيچ» خود«ست و   ي ن يكاربرد
ن مطالـب   يـ  شاهد مثـال ا    رايب .طلبد  ي م ،ل شود ي بد يها  امكان شامل    كه ،يتر كامل

بـه اعتقـاد    . مي رجوع كنـ   يمندان به دزد     عالقه خصوصم به نظر واتسون در      يتوان  يم
را  يليتوانند عمل بـد     يل كه نم  ين دل ي نه به ا   ،نديست عملشان ن  مسؤولن افراد   ي ا ،يو

، 9(46ستيـ شان هماهنگ ن  يها  ها با ارزش  ال آن يل كه ام  ين دل ي بلكه به ا   ،انجام دهند 
  ).107 - 106: صص
ر از  يـ توانـسته غ    ي عامل در هنگام عمـل مـ       كهست  ي مهم ن  ،سوزان ولف از نظر    

ن يانـات او چنـ    يالبتـه از ب   . خيرا  ي را انجام دهد     يگريآنچه واقعاً درست است عمل د     
 كـه   ، مجبور بـه انجـام عمـل درسـت         ل را در عامالنِ   ي بد يها  ان امك يد كه و  يآ  يمبر

 مجبور به انجـام عمـل        اما در عامالنِ   ،كند  ي انكار م  ،باشند  يل درست م  يمطابق با دال  
  .رديپذ يبد م

 مجبـور بـه انجـام عمـل     يشـناخت   بـه لحـاظ روان     ياگر شخص «: به اعتقاد ولف  
 »از سـازگار اسـت    ي مورد ن  يين با داشتن توانا   يل درست شود، ا   يدرست بر اساس دال   

 يهـا    را مطـابق بـا ارزش      ي اگر فـرد بتوانـد عملـ       ،چون از نظر او    ،)113: ، ص همان(
 را  ي اخالقـ  مـسؤوليت ار و   يـ از در تحقـق اخت    يـ  مـورد ن   يي توانـا  ،درست انجـام دهـد    

 انجام عمـل بـد      ييتوانام عمل،    انجا ي  در لحظه  ا فرد ين موضوع كه آ   يحال ا . داراست
بـر طبـق نظـر ولـف، اگـر          .  ندارد يتي اهم ،داشته توانايي عمل درست     نيز عالوه بر  را  
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ل بـد و نادرسـت، عمـل    يـ اساس دال  مجبور باشد كه بر  يشناخت  به لحاظ روان   يفرد

توانـد    يست و نمـ   يـ از سـازگار ن   يـ  مـورد ن   يين با توانا  ي چون ا  ، را انجام دهد   ينادرست
 و  مـسؤول  او را    ،دهـد اساس آنچه واقعاً درست و خوب است شكل          ش را بر  يها  ارزش

در تـوان نتيجـه گرفـت وي     از ايـن بيانـات اسـت كـه مـي      .)همان( ميدان  يمختار نم 
در عـامالن     امـا  ،هـاي بـديل توجـه دارد       بـه امكـان    ،عامالن مجبور به انجام عمل بد     

  .مجبور به انجام عمل درست خير
 ،دهـد   ي ارائه مـ   ي اخالق مسؤوليت يشر برا ي را كه ف   ي كنترل ن عنصر دومِ  ييبا تب 

 تحقـق   يشر بـرا  ي كه ف  يزميمكان. شود  يل واضح م  ي بد يها   در باب امكان   يدگاه و يد
 مـن فرض   شيپ« :گويداو مي . ل بود يدانست واكنش به دال     ي الزم م  ي اخالق مسؤوليت

 را بـه عنـوان      يل مشخـص  يل را بفهمد و خصوصاً دال     يتواند دال   يآن است كه عامل م    
فهـم  « كه وجود دارنـد      يلي فهم و شناخت دال    يي توانا ...ص دهد ي تشخ يل اخالق يدال
شـوند    يده مـ  يـ  فهم ي كه به عنوان خـوب و كـاف        يلي و انتخاب بر طبق دال     47»ليدال
 »رود  ي به كـار مـ     ين دو به منظور خاص    يهر كدام از ا   . نام دارد  48»ليواكنش به دال  «
  ).236: ، ص6(

ل را  ي بـد  يهـا  امكـان  ،يكننـده در بعـد معرفتـ       تيشر صراحتاً در كنترل هدا    يف
 را Aكند كه عمـل      ي عامل قبل از انجام عمل تأمل م        كه  بر آن است   يعني. رديپذ  يم

 بر عمل خـود     يل كاف ي دل يا به عبارت  يل  ين دل يد بهتر ي را و با   Bا عمل   يانتخاب كند   
 را ي عملـ ،از نظر او. رديپذ يل را نمي بديها امكان،يلاما در بعد عم   . ص دهد يرا تشخ 

 امـا چـون در   ،توانسته انجام دهـد  ي بوده است كه م   يد تنها عمل  ده  يكه فرد انجام م   
 و  يرفتني تأمـل و تفكـر او پـذ        ،تواند انجام دهد ناآگاه است      ي كه م  يابتدا از تنها عمل   

  ).186 - 185: ، صص4(باشد  ي ميضرور
 عـالوه بـر بعـد       ،هـاي بـديل را در بعـد عملـي         در آن امكـان    را كه    ي كنترل يو

 ي   كـه الزمـه    ياريـ را در اخت   نامد و آن    ي م 49كننده ميترل تنظ كن پذيرد  مي  ،معرفتي
ــسؤوليت ــم ــت ي اخالق ــروري   اس ــر ض ــغي ــد يم ــابرا. دان ــه  ين ويبن ــخ ب  در پاس
رنـد،  يگ  ي در نظـر مـ     يـي ل را متنـاقض بـا جبرگرا      ي بد يها   كه امكان  يانيناسازگارگرا

 يـي گرا معتقد است كه اگرچـه جبر      ،ين ناسازگار يها در باب ا   رفتن نظر آن  يضمن پذ 
 مـسؤوليت  ،شـود متنـاقض اسـت       ي كـه شـامل آن مـ       ياريل و اخت  ي بد يهابا امكان 

 يهـا و شـامل امكـان    (شود    يكننده م  تيكه مرتبط با كنترل هدا     ل آن ي به دل  ياخالق
 مـسؤوليت جا، تحقق  نيدر ا.  است  سازگار ييبا جبرگرا ) باشد  ينمدر بعد عملي    ل  يبد

 وقـوع فعـل     ي علـت واقعـ    لْيـ نش بـه دال   زم واكـ  يمكـان كه  ل آن است    ي به دل  ياخالق
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 نامـد   ي مـ  ييسـازگارگرا  مـه ير خاص خود را ن    ي او تقر  اين اساس است كه     بر .باشد  يم
   .)79 - 76: ، صصهمان(

ن يـ  كـه ا   يفي سـازگار اسـت و توصـ       يـي ار بـا جبرگرا   يـ ا اخت يم آ ينيد بب يحال با 
رغـم    بـه ا  يـ ؟ آ اسـت  يـي ز نامتناقض بـا جبرگرا    يار انسان ارائه دادند ن    يفالسفه از اخت  

توانند عامل مـد نظـر را در انجـام            ي م ، معقوالنه و منصفانه   ييِسازگار بودن با جبرگرا   
   بدانند؟مسؤولفعلش مختار و 

  

  يابينقد و ارز. 6
ا عـدم   ي يار و سازگار  ي اخت ي مطرح شده در ترازو    يهادگاهي و سنجش د   يابيارز
ار و يـ  تعـارض اخت يل معمـا ها در حدهد كه آن ي نشان م  ،يي آن با جبرگرا   يسازگار

ها بـر    آن يعني ؛اند   را انتخاب كرده   ي درست يمش  خط ،يي با جبرگرا  ي اخالق مسؤوليت
  .ندا شدني  جمعديگر يكن دو با يحق هستند كه ا
 يـي ز نامتنـاقض بـا جبرگرا  يـ ار انـسان ن يها در باب اخت آنيهادگاهيبه عالوه، د  

 يا  بـه گونـه   اختيـار را    اند    اما نتوانسته . اند ني تحس شايانن جهات   ين از ا  يبنابرا. است
شتر يـ رهـا ب ين تقريـ ا. قبـول سـازند  م را انـسان ن كنند كه نسبت دادن عمل به   ييتب

 يتواننـد كـاربرد     يط نم ي شرا ي  جه در همه  ياند، در نت     را حفظ كرده   ييجانب جبرگرا 
ه هـاي مـذكور دانـست      است كه ديدگاه فيشر برتر از سـاير ديـدگاه          يهد شايان .باشند

  .شود كه در ادامه بررسي مي،شده است
ا به طور خاص    ي كه به طور مشترك      يتوان به اعتراضات    ي م ،ادعااين   اثبات   يبرا

رسـد    ي به نظر م   ،ن اعتراضات يبا توجه به ا   . كرد وارد شده است مراجعه      هان نظر يبه ا 
 كه مـا در     يي كنترل نها  ي  شر، به مؤلفه  يدگاه ف ير از د  يها به غ  دگاهين د يكدام از ا   چيه

- امكـان  چنـين   هـم . دهند  يت نم يم اهم يان كرد يار و برداشتمان از آن ب     يف اخت يتعر
 از  )حتـي فيـشر    (ن فالسـفه  ير ا ي در تقر  ،ار بود يگر اخت ي د ي   كه مؤلفه  ،زيل ن ي بد يها
 ، آزادي فرانكفــورت در مفهــوم اراده. نيــست ي ضــرور،ي اخالقــمــسؤوليتار و يــاخت

 ارائـه  ي اخالقـ مـسؤوليت  ي  كه دربـاره يدگاهي اما در درد،يپذ يل را م ي بد يهاامكان
 ي آزاد فـ   ي   آن است كه اراده    ي   دهنده ن نشان يداند و ا    ي م يضرور ريرا غ  كند آن   يم

نيـازي وجـود نـدارد        و لي دل ،به نظر ما  . ستي ن ي ضرور ي اخالق مسؤوليت ينفسه برا 
ان ي در سـازگارگرا   . اخالقـي باشـد    مسؤوليت متفاوت از    ، اختيار ي  كه نظر ما در حوزه    

ن معناسـت كـه اگـر فـرد بخواهـد و           يـ ل بـه ا   ي بـد  يهام امكان يان كرد ي هم ب  يسنت
ف يار ساده و ضـع    ي بس دگاهين د يا.  را انجام دهد   يگريتواند عمل د    يرد، م يم بگ يتصم
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 كنتـرل   يا چـه كـس    يـ  يزيال توسط چه چ   ين ام ي ندارد كه ا   يتي اهم ،است و در آن   

 اگر از جانـب      نيز ليانجام عمل بد  بنابراين  .  هستند يي فاقد كنترل نها   يعني .ودش  يم
ـ  ير از خود انسان كنترل مي غي كه توسط عامل    باشد يليم ن يـ ا. اسـت ده يـ فا يشود ب

 ي وابـستگ  يعني؛  مي بحث مطرح كرد   ي دارد كه در ابتدا    ياناتيمطلب اشاره به همان ب    
  .اريف اختيل به هم در تعري بديها و امكانيي كنترل نهايها مؤلفه

ن دو مؤلفه سـبب بـروز       ي به ا  يادشده يهادگاهيم عدم توجه د   يد ثابت كن  ياما با 
 دانـستن انـسان بـه طـور معقـول و منـصفانه              مـسؤول ر مختـار و     ي در مس  يمشكالت

طـور كـه    همـان . مي ادعا كنـ   مسألهن  يها را در ا   م ضرورت وجود آن   ي تا بتوان  ،شود  يم
 ايـن   ي  بـاره در يان سـنت  ي سازگارگرا  اهدگي د ،اند  فرانكفورت و واتسون هم اشاره كرده     

تواند طرز عملكـرد      يدگاه نم ين د ي كه ا  يا  گونه  به ،استف  يار ساده و ضع   يبسموضوع  
ن يـ ا  چـون مـا همگـان بـر        ؛ز كنـد  يوانـات متمـا   ي را از كودكـان و ح       بالغ يها  انسان

 انـسان   چنـين   هـم  . انـسان بـالغ اسـت      يژگـ ي تنها و  مسؤوليتار و   يم كه اخت  يا  دهيعق
هـا  ن آني بنـابرا  .ز دچـار جبـر شـود      يـ  خود ن  يها  زهيال و انگ  ي ام ي است از سو   ممكن

، 8 ( انـسان باشـند    ي اخالقـ  مـسؤوليت ار و   يـ  اخت ،»خـود  «ي  كننده نييتوانند تب   ينم
  .)105 - 104 و 95 - 93: ، صص9 و 6:ص

 از   كـه كـامالً مـردود شـده و آشـكارا بـا تـصور و برداشـت مـا                    ،دگاهيـ ن د ياز ا 
 بـه    كـه واتـسون    يك اشـكال  يـ  ،مي بگـذر  ،ار فاصـله دارد   يحـث بـس    مورد ب  تموضوعا

كـامالً    دگاهيـ ن ديـ آن است كه اگيرد و البته به خود او هم وارد است         فرانكفورت مي 
 دوم و   ي   اول و دسـته    ي  ال دسته ي ام ي محتوا يعني ، است  و سلسله مراتبي   يساختار
 در  مـسأله ن  يـ ا .)217: ، ص 19 (ها مشخص نـشده اسـت      و حدود آن   ها و حد    ارزش

د در تطـابق بـا   يها با ولف معتقد است كه ارزش. شود ي رفع ميشر تا حدود يولف و ف  
 را يلـ ي دال،شود كه فاعل يشر مطرح ميده شوند و در في واقعاً درست سنج  يها ارزش

  ).106 و 100: ، صص9(فهمد  ي ميل اخالقيبه عنوان دال
  تـسون و ولـف بـه كنتـرل         فرانكفورت، وا  يهادگاهياما در خصوص عدم توجه د     

هـا  دگاه آن يـ شود تـا د     ي سبب م  مسألهن  يم كه ا  ييد بگو ي با ،لي بد يها   و امكان  يينها
 فـرد مـد نظـر را        ستيـ  كـه سـزاوار ن     ي در مـوارد   يعنـ ي ؛ نباشد يجا كاربرد  در همه 
ار و  يـ  از اخت  ين عـامالن بـه خـوب      يـ ها، ا  آن  دگاهي اما طبق د   ،مي و مختار بدان   مسؤول

بـه عنـوان مثـال، فرانكفـورت در مـورد            .عكس ا بر ي برخوردارند و    ي اخالق مسؤوليت
 ي خـالف اراده  كـه بـر   ل آنيـ ن فـرد بـه دل  يـ  معتقد است كـه ا     ،ك فرد معتاد  يعمل  
  چـون بـر    ،ميدان  ي عملش نم  مسؤول ما او را مختار و       ،كند  ي دوم خود عمل م    ي  دسته
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اولش شده اسـت و   ي ال دستهي مغلوب ام،) دومي  دستهي اراده(خالف خواست خود   

چـون  (شـوند     ي محـسوب مـ    ي بـر و   ي اجبار خـارج   ي  منزله   اول او به   ي  ال دسته يام
 كـه   يداند و معتقد است زمان      ي دوم م  ي   دسته ي  را عبارت از اراده   » خود«فرانكفورت  

ــاس اراده  ــر اس ــرد ب ــتهي ف ــرد ي  دس ــل ك ــود عم ــسؤول آزاد و ، دوم خ ــش م  عمل
توانـد باعـث      ي نم ،ميكن منطبق   ن مثال يا را بر    و اما اگر نظر ا    . )13: ، ص 8()باشد  يم

 يك دانـش آمـوز حـسود از رو        يـ د  يـ فرض كن .  از عامل مد نظر گردد     مسؤوليترفع  
او از وجـود    . دهـد   ي خـود نمـ    يكالس حسادت خود، كتاب مربوط به امتحان را به هم        

 دوم خـود و     ي   دسـته  ي  خـالف اراده   ست و بـر   يـ ل در درون خـود خرسـند ن       ين م يا
طبـق  . دهد  ي خود نم  يكالس كتاب را به هم   ) حسادت( اولش   ي  ال دسته ي ام مطابق با 

جـا او مطـابق بـا        نيـ  چـون در ا    ،ستي و مختار ن   مسؤول ن فرد يدگاه فرانكفورت، ا  يد
 مـا  . دوم خـود عمـل كـرده اسـت         ي   دسـته  ي  خـالف اراده    اولش و بر   ي  ال دسته يام

ـ  يم عملش نمسؤول فرد معتاد را مختار و   ،همانند فرانكفورت  آمـوز    امـا دانـش  ،ميدان
ل ي بـد يهـا ل نظـر مـا در امكـان   يـ دل. ميريـ گ  ي در نظر مـ   مسؤول را مختار و     دحسو

 آمـوز   دانش ، به ناحق  ،رديگ  يده م ين شرط را ناد   يشود و فرانكفورت چون ا      يخالصه م 
م فـرد   يت آن است كه ما معتقـد      ي واقع .داند  يار م ي و اخت  مسؤوليت از   حسود را معاف  

 قـرار  ي قـو  اولِي ال دسـته يـ ام تـأثير   تحـت يعنـ ي ،شود يوسوسه م يمعتاد به حد  
 يـست  ن يقدر قو   اما حسادت آن   .سازد  يل ناتوان م  يرد كه او را از انجام عمل بد       يگ  يم

ـ   ي عملـش مـ    مـسؤول او را   بنابراين   ؛ ناتوان سازد  ليكه فرد را از انجام عمل بد        ميدان
  ).102 - 101: ، صص9(

 كه بر  ل آن ي به دل  يمند به دزد     عالقه ك فرد ي  واتسون معتقد است كه    چنين  هم
 ، چـون از نظـر او      .يـست  عملـش ن   مسؤول مختار و    ،كند  يش عمل م  يها  خالف ارزش 

جـا   در اين . ش عمل كرده است   يها  باشد كه مطابق با ارزش      يم مسؤول مختار و  يكس
  ايـن   دليل ما بر   هرچند كه  ،دانيم  عملش نمي  مسؤولچنين فردي را مختار و      نيز   ما

دليـل مـا در عـدم       .  است كه واتـسون بـر نظـر خـود دارد            دليلي    متفاوت از  ،مطلب
مثـال  بـر     را واتسوناگر نظر   حال   .شود  مي توانايي فاعل در انجام عمل بديل خالصه      

ش عمـل   يهـا   بـا ارزش   مطـابق    م چون ييد بگو يم، با ي كن منطبقآموز حسود     آن دانش 
 مـسؤول س مختـار و     پـ  )چون خودش معتقد اسـت كـه حـسادت بـد اسـت            (نكرده  

 قـضاوت   ،ميكفـورت مطـرح كـرد     انجا هم ماننـد آنچـه در مـورد فر          نيادر  . باشد  يمن
ن يـي  تب ين نادرسـت  يـ باشـد و علـت ا       يآموز حسود نادرست م      دانش ي  بارهواتسون در 
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، 9 (ل در آن اسـت    ي بـد  يهـا ار و عدم توجه به ضرورت وجود امكان       ينادرست از اخت  

  .)107: ص
 مجبور بـه    يشناخت  كه به لحاظ روان    يعامالني    بارهولف در  ي  هيعدم تقارن نظر  

 كـه بـه لحـاظ       يانـد و عـامالن      ل درسـت شـده    يـ انجام عمـل درسـت مطـابق بـا دال         
 مـسؤول اند و مختار و       ل بد شده  ي مجبور به انجام عمل بد مطابق با دال        يشناخت روان

جام عمل مطـابق بـا       ان ييتوانا(از  ي مورد ن  يي توانا بودن دارال  يدانستن گروه اول به دل    
و ) دگاه خـود مطـرح كـرد     يـ  در د  يك شـرط هنجـار    يل درست كه او به عنوان       يدال

 است كـه    يزياز، چ ي مورد ن  ييل عدم توانا  ي گروه دوم به دل    ندانستن مسؤولمختار و   
ت كـه   ظاهراً او ناخواسته مرتكب خطايي شده اس      . رسد  ير معقول به نظر م    يآشكارا غ 

هاي بديل در تحقق يـك عمـل اختيـاري اسـتفاده            امكان توان از آن براي  اثبات     مي
مل درسـت    مجبور به انجام ع    گويد اگر يك عاملْ    او مي  ،كه قبالً اشاره شد   چنان. كرد

 آن  مـسؤول و وي را    تـوان عملـش را اختيـاري        مـي مطابق با داليـل درسـت شـود،         
چـون   ، اما اگر عاملي مجبور به انجام عمـل بـد مطـابق بـا داليـل بـد شـود                    دانست،

 مـسؤول  مختـار و     ،توانسته عمل درستي را مطابق با داليل درسـت انجـام دهـد             نمي
د نستيم عملي را اختياري و فاعل مـ       توا زماني مي  ،ولفتوجه كنيد كه از نظر      . يستن

. عمل درستي مطـابق بـا داليـل درسـت صـورت گيـرد       آن بدانيم كه مسؤولنظر را   
 ،كه از اين توانـايي برخـوردار اسـت         اين عامل نخست به دليل      ،بنابراين به گمان ولف   

 امـا عامـل     ، اسـت  مـسؤول  مختار و    ،تواند مطابق با داليل درست عمل كند      يعني مي 
 مـسؤول  مختـار و     ،تواند مطابق با داليل درست عمـل كنـد        كه نمي  ينادوم به دليل    

ي  ي ناخواسـته دربـاره   وجـه گرفـت كـه     يتـوان نت    يمن قضاوت ولف     اين ازآيا  . يستن
توجه نداشـته   و عدم توانايي او در انجام عمل بديل         هاي بديل   خست به امكان  عامل ن 
   ؟كنداشاره ميبه آن  عامل دوم خصوص اما در ،است

 اعمـال    مجبور به   دانستن عامالنِ  مسؤولكند كه اگر در مختار و         يعقل حكم م  
بـور   مج دانـستن عـامالنِ  مسؤولدر مختار و  ،را ضروري بدانيم  ل  ي بد يهاامكان  ،بد
  .)114 - 113: ، صصهمان (ل باشنديل دخي بديهاد امكانيز باي اعمال درست نبه

كند كـه     ي وارد م  )خودو سازگارگرايان قبل از      ( را واتسون به فرانكفورت    ياشكال
دهـد كـه      ي واتـسون نـشان مـ      ،ن مثال ي در ا  . است 50 با افراد شجاع   يمعروف به جهان  

 كه فـرد بـه      ييها   دوم و علل واكنش    ي   دسته يها  عدم توجه فرانكفورت به مبدأ اراده     
 را كه مختـار و      يتواند سبب شود ما افراد      يدهد چگونه م    ي اول خود م   ي  ال دسته يام

د يـ  را تـصور كن يد جهـان يگو ياو م. مي بدانمسؤول به ناحق مختار و  ،ستندي ن مسؤول
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. انـد    شـده  ي شرط يا نسبت به انجام اعمال    ي هستند   ينات ذهن يكه افراد آن دچار تلق    

 ، عملـشان دانـست    مـسؤول ن افراد را مختار و      يتوان ا   ين مشخص است كه نم    يبنابرا
 بـه مبـدأ     ين رابطه ارائـه داده، چـون تـوجه        ي كه فرانكفورت در ا    يدگاهياما طبق د  

: ، ص 18 ( دانـست  مـسؤول د مختار و    يها را با   آن ، دوم نكرده است   ي   دسته يها  اراده
151.(   

انـسان را شـكل     » خـود « آنچـه    ي  منزلـه   ها به   ارزشاگرچه واتسون با قراردادن      
ن اشـكال بـه خـود او        يـ م كه ا  ييد بگو ي با ،ن مشكل را حل كند    ي دارد ا  يدهد، سع   يم

  .)108: ، ص9 (ها را مشخص نكرده است  چون مبدأ ارزش،هم وارد است
شر تـا   يـ ف در    ما ،دانند  يت م ياهم  ي را ب  ييلسوفان كه كنترل نها   ين ف يخالف ا  بر

 كه به لـزوم     ،زميت مكان يعنصر مالك . ميني را بب  ييم توجه به كنترل نها    يوانت  ي م يحد
 ،كنـد   يد مـ  يـ فاعـل تأك  ل در خـود ِ    يـ  واكنش بـه دال    زمِي مكان يريگ وجود مبدأ شكل  

 يـن خـصوص مطـرح كـرده       ، آنچه فيشر نيز در ا     اين حال  با. ن مطلب است  ي ا يايگو
 ؛ باشـد  يتوانـد كـاربرد     يجـا نمـ     است و در همه    يي از كنترل نها   يفيار ضع يشكل بس 
ه شـود   ي به پـدران و مـادران توصـ        ،م كه در آن   ي را فرض كن   يم جهان يتوان  يمثالً ما م  

 عملـشان   مسؤولو آموزش دهند كه خود را       كنند  ت  ي ترب يا  فرزندان خود را به گونه    
ن يـ ا در   ،دهد  يزم ارائه م  ي مبدأ مكان  ي  شر درباره ي كه ف  يفي توص ،بين ترت ي به ا  .بدانند

 آن است كـه فـرد       ييكه مراد از كنترل نها      ي در حال  ،شود  ي محقق م  يه راحت جهان ب 
 كـه در انتخـاب و       يا   بـه گونـه    ،رنده و علت عملش باشـد     يگ ميواقعاً آغازكننده، تصم  

 ،يي كنتـرل نهـا    ز مـراد مـا ا     يعني.  نباشد يروني و ب  يچ اجبار درون  ي تحت ه  ،انجام آن 
  .)125: ، صهمان (51يست نيتي و تربيك مفهوم ذهني

 يهـا    توجـه بـه مؤلفـه      نداشـتن هـا در اثـر      دگاهين د ي كه ا  يبا توجه به مشكالت   
رسـد كـه    ي به نظر مـ ، دچار آن شدند)هاي بديليعني كنترل نهايي و امكان ( ارياخت

. دارد  ضـرورت  ي اخالقـ  مـسؤوليت  و   ياريك عمل اخت  يدر تحقق    ها  اين مؤلفه  وجود
 سـازگار   ييها را با جبرگرا     ن مؤلفه ياند ا   نسته نتوا  به خوبي  انين سازگارگرا ي ا ،در واقع 

م يتـوان  يكـه مـا مـ    ي در حال ،اند  افتهيها  حل را در انكار و عدم توجه به آن         سازند و راه  
 كـه   مسألهن  يا. مي و هماهنگ با آن قرار ده      ييكنار جبرگرا  در   ها را   ن مؤلفه ي ا هر دوِ 

 و ثابـت  يعـ ين طبيان، حـوادث گذشـته و قـو   يطي، محيانسان در وجود عوامل وراثت  
ن عوامـل   يـ ر اكثـر ا   ي اما تأث  ، است نشدني انكار ي امر ، ندارد يچ نقش ين امور ه  يبودن ا 

 تحت اجبار قرار دهد و اگر ثابـت شـود كـه             ، هنگام عمل   را يست كه و  ي ن يا  به گونه 
 از  ار را يـ  و اخت  مـسؤوليت  ،طور طبيعي و منطقي     به ،اند   انسان شده  يسبب اجبار برا  
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توانـد    مـي  ،كه انـسان داراي قـدرت انتخـاب اسـت          اما به دليل آن   . دكنن  ي رفع م  يو

 .هـا بكاهـد  از تـأثيرات آن   كنترل كنـد و او نيستند همين عواملي را كه تحت اختيار     
 به او برسـد و چـه        يزيق وراثت چه چ   يتواند مشخص كند كه از طر       يانسان نم يعني  

 كـه در    ينيا قـوان  يند   ك يرپ خود را س   ي دوران كودك  يطيا در چه شرا   ي نرسد   يزيچ
توانـد از انجـام       ي م ، كه دارد  ي اما با قدرت انتخاب    ،ر دهد ييفرماست را تغ   عت حكم يطب
ت سـبب   يـ  زدن كبر  ، مثـال  يبـرا . ن عوامل باشد ممانعـت كنـد      ي از ا  ي كه ناش  يعمل

 به طور ثابـت و  يعي و طبيك قانون علّي ي مثابه  ن بهيشود و ا  يآتش گرفتن چوب م  
ار يـ  است كه در اخت    يزيت چ يا نزدن كبر  ياما زدن   .  انسان وجود دارد   اريخارج از اخت  
رد نـه بـه    يگ  ي مورد سؤال قرار م    ،ين عمل ي انجام چن  ين انسان برا  يبنابرا. انسان است 

 انجـام   و در انتخـاب  انـسان    كـه    يل قدرت يبه دل .  در جهان  ين قانون يخاطر وجود چن  
 عمـل را بـه خـود     يي نها تواند مبدأ  يم ، دارد ،خواهد  ي كه م  ي مطابق با هر عامل    ،عمل

در انـسان نتوانـد او را   مختلـف  رات عوامـل    ي كـه تـأث    يزمان به عالوه، . اختصاص دهد 
توانـد در     ياو مـ   ، باشد يكننده خود و   ك عمل خاص كند و انتخاب     يمجبور به انجام    

شـود عمـل    يشنهاد مـ يـ پ يبـه و ...  و يطيق وراثت، عوامل مح يكنار آنچه كه از طر    
 بـدين . ل را كـسب كنـد     ي انجـام عمـل بـد      ييها انتخاب و توانـا    نير از ا  ي غ  را يگريد

ديگـر مـستقل نيـستند       هـاي اختيـار چنـدان از يـك        مؤلفـه رسد    ي به نظر م   ،بيترت
كه در قسمت تعارض اختيار با جبرگرايي استدالل شد تحقـق كنتـرل نهـايي                چنان(

ار و  يـ  اخت ان و  انـس  هـا در  و ضـرورت وجـود آن      )هـاي بـديل اسـت      امكـان  يدر گرو 
  .شود ي ثابت م نيز اوي اخالقمسؤوليت
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37. Agent- based                  
38. Mechanism - based  
39. Freedom within Reason (1990) 

 :ك. خود مختاري و ديدگاه خود واقعي ري  ديدگاه ولف در زمينهي  بيشتر دربارهي براي مطالعه .40
  )169-151: ، صص20(

41. Semicompatibilism                            
42. Guidance Control   
43. Ownership of mechanism                  
44. Reasons - responsiveness 
45. Taking Responsibility  
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  )22 (: ك.ر. شود بررسي مي
47. Reasons – Recognition                    
48. Reasons – Recognitivity 
49. Regulative Control                           
50. Brave New world 

  )16 (:ك.ر.  ديدگاه فيشر در اين مقاله نيز نقد شده است.51
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