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کافی وقوع آن واقعه است؛ به بیان ديگر چنانچه اين

است که بسیاری از متفکران بنام را متوجه خاود نماوده و

شرايط فراهم شوند آن واقعه مفروض ناگزير روی خواهد

محبوبیتی ويژه به اين آموزه بخشیده است.

داد[ .انواع نظريات جبرمحور در اعتقاد به نوع اين شرايط

نخستین طرح کننادگان ساازگارگرايی باا پوشاش دادن

تعین بخش با هم متفاوتند :خدا ،تقدير ،علل طبیعی و .]...

معنايی محادود و حاداقلی از آزادی (يعنای صارفا آزادی

همه انسانها بطور طبیعی متمايل به آزادی هستند و در

فعاال ،و نااه آزادی اراده) خااوش بینانااه انسااان هااا را آزاد

صورتی که بدانند چیزی (از انجام يک فعل جزئی کم

میخواندند :رواقیون در دنیای قديم و فالسفهای همچاون

اهمیت گرفته تا در سطح وسیع تر زندگی در يک جهان

هابز ،الك و میل در عصر جديد چنین شیوهای را در پیش

متعین با وقايعی از پیش معلوم شده و تغییر ناپذير) به آنها

گرفتند؛ به زعم آنها وقتی که شاخ

عماال آن چیازی را

تحمیل شده احساس ناخرسندی و حقارت و مهمتر از آن

انجام میدهد که اراده کرده است فردی آزاد می باشد ،ولو

بی

مسؤولیتی

و

القیدی

مینمايند

).(Strawson.Galen,2005:743

اينکه تصمیم و اراده او کامال متااثر از وقاايعی 7باشاد کاه
خود وی به هیچ وجه مساؤول آنهاا نباوده اسات (چناین

به اين ترتیب است که مسأله جبر و اختیار در پیوند با

شخصاای در فعاال خااود آزادی دارد چاارا کااه بااا تصاامیم

موضوع مهم مسؤولیت قرار میگیرد ،موضوعی که عدم

شخ

خودش اقدام به انجام آن نموده است ولی از آنجا

پذيرش آن منجر به ويرانی همه بنیانهای اخالقی جوامع

که آن تصمیم در جوی آزادانه اتخاذ نشده ،عمال ماذکور

و بلکه فرو ريختن پیکره کل مراودات انسانی ما خواهد

در حالت آزادی اراده واقع نشده).

شد.

سازگارگرايان متاخر با وقو

به نقیصاه جادی روايات

انديشمندان در طول تاريخ پر فراز و نشیب انديشه ،باا

اولیه سازگارگرايی در پی آن برآمدناد کاه در عاین حفاظ

تدابیر مختلفی به رويارويی با ايان مساأله و تاالش بارای

اصل مدعا (مبنی بر سازگاری آزادی و جبر) ،رويکردهاای

حل و فصل آن پرداخته اند .

سازگار انگارانه جامع تر و پذيرفتنی تاری را ارائاه دهناد؛

آزادی گرايان ) (libertarianistsبا توسل باه فرضایه
متافیزيکی آزادی مطلاق انساان ،دترمینیسام را فرضایه ای
باطل و بی اساس دانساته و تماام هام خاود را مصارو

رويکردهايی که عالوه بر آزادی فعل ،آزادی اراده انساانی
را نیز تحت پوشش خود قرار دهد.
در مقاله حاضر برآنیم تا شمايی کلی از جرياناات اخیار

تالش [های نه چندان کامیاب شان] برای توجیاه و تبیاین

سازگارگرايی و نقدی کلی پیرامون آن را به دسات دهایم.

فرض متافیزيکی خود نمودند؛ جبار گراياان در مقابال باا

الزم به ذکر است که در اينجا رويارويی معرو

شیعه (امر

استناد به يافته های علمی ،جهان را تحت حاکمیت جبری

بین االمرين) را نیز تحت عنوان سازگارگرايی اساالمی در

همه جانبه دانسته و بعد از طرد آزادی و مسئولیت واقعی،

قالب هماین جرياناات گنجاناده و متاذکر نقااط قاوت و

برای حفظ مناسبات معماول زنادگی باه ناچاار ماا را باه

ظرايف تفسیر فلسفی صدر المتالهین از آن ،در مقايساه باا

پروردن توهم آزادی و دل خاوش داشاتن باه آن تشاويق

بديل های سازگار گرايانه و رقباای آزادی گراياناه غربای

مااایکنناااد؛ گروهااای موساااوم باااه ساااازگارگرايان

آنخواهیم شد.

) (compatibilistsنیز با توجه باه تاالش هاای ناکاام

معنا و لوازم آزادی

طرفداران آزادی و جبر مطلق ،بر آن شده اناد تاا ساازش

به گواهی تاريخ پرنزاع بحث جبر و اختیار ،توافق کلی و

پذيری و قابلیت جمع آزادی و جبر را هر طور که شاده،

فراگیری بر سر معنا ،حدود و اقتضائات واقعی آزادی در

به اثبات برسانند 9.همین سرشت میانه جو و آشتی دهناده

میان انديشمندان اين حوزه وجود ندارد اما از يک نگاه
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کلی میتوان ريشه نزاع های طرفداران جبر و اختیار را در

تأمل ورزی و صغری و کبری چیدن يکی را بر میگزينیم؛

اعتقاد به لزوم يا عدم لزوم دو الزمه عمده برای آزادی

و اين بدين معناست که میتوانستیم انتخابی ديگر و نحوه

جست:

فعلی جز این که اکنون داريم را داشته باشیم .عالوه بر اين

 )9الزمه امکان های بديل :به زعم بسیاری از انديشامندان

بايستی منشأ و خاستگاه افعال و خواستهای ما در

يک فاعل برای اينکاه آزاد و باه لحاا اخالقای مساؤول

خودمان ،و نه در عواملی ورای کنترل ما باشد .با لحا

اعمال خود باشد بايستی قادر باشد به طريقی جز آنچه که

نمودن اين شروط به راحتی میتوانیم در يابیم که چرا

بدان عمل نموده عمال نماياد .باه عباارت ديگار بايساتی

دترمینیسم میتواند تهديدی جدی علیه آزادی ما باشد؛ به

عالوه برعمل به نحو ،Aبتواند الاقل برخی از ديگر گزيناه

نظر میرسد درستی فرضیه دترمینیسم ايجاب میکند که

ها به جز Aرا نیز به انجام رساند :من درصورتی در انجاام

اوال ،بجای باز بودن راههای مختلف در پیش روی فرد

فعل حال حاضر خود آزاد هستم که برايم امکانپذير باشد

تنها يک راه مشخ

و از پیش معلوم برای او وجود

به جای نوشتن اين مقالاه باه کاار ديگاری بپاردازم ما ال

داشته باشد .ثانیا ،خاستگاه افعال و انتخابهای فرد نه در

استراحت کنم يا اتاقم را مرتب کانم ،اماا اگار راهای جاز

خود او بلکه در چیزی ديگر خارج از کنترل وی باشد

نوشتن مقاله آنهم همین مقالاه را در برابار خاود نداشاته

(خواست خدا ،تقدير ،سلسله علل طبیعی .)...

باشم عمال خودم را آزاد و درنتیجاه مسائول مطالاب ايان

اگر براستی لوازم و اقتضائات هار ياک از دترمینیسام و

نوشااته قلمااداد نماایکاانم .هااری فرانکفااورت (Harry

آزادی همین شروطی هستند که برشمرديم به نظر میرسد

) Frankfurtاز سازگار گرايان جديد ،اين فرضایه را باه

ناگزير بايستی بر تعارض و آشاتی ناپاذيری دترمینیسام و

شااکل يااک اصاال صااورتبناادی نمااوده و آنرا اصاال

آزادی يا همان جبر و اختیار صحه نهایم .باه عناوان م اال

امکانهای بديل ((Principle of Alternative )PAP

يکاای از عمااده اسااتدالل هااای جبرگرايااان علیااه اختیااار

) Possibilitiesنامیده است:

(موساااوم باااه اساااتدالل پیاماااد) (consequence

«اشخاص تنهاا در صاورتی اخالقاا مسائول اعماال خاود

) argumentبه اين صورت اقامه میشود:

هستند که بتوانند به نحاوی جاز ايان نیاز عمال نمايناد»

)9هیچ راهی وجود ندارد که ماا بتاوانیم در حاال حاضار،

(.(Frankfurt,2003:158

گذشته را تغییر دهیم.

 )7الزمه مسئولیت نهايی :برخی نیز پا را فراتر نهااده و بار

)2هیچ راهی وجود ندارد که ماا بتاوانیم در حاال حاضار،

اين اعتقادند که آزادی واقعی مستلزم اين است که چیانش

قوانین طبیعت را تغییر دهیم.

و سهم عوامل دخیل در وقوع اعمال هار فارد بايساتی باه

اين دو مقدمه را تلفیق نموده و میگويند

نحوی باشد که بتوانیم نهايتا خود فرد را مساؤول عملاش

)3هیچ راهی وجود ندارد که ما در حال حاضر بتاوانیم باا

بدانیم نه آن عوامل غیری را .به تعبیر کین از اختیارگراياان

اقدامی ،گذشته و قوانین طبیعت را تغییر دهیم.

برای اينکه نهايتا مسئول فعل خاود باشاد

)4اعمال کنونی ما پیامد هاای ضاروری گذشاته و قاوانین

جديد« ،شخ

بايستی مسئول هر چیزی که انگیزه ،علات ياا دلیال کاافی

طبیعت هستند (و باه عباارت ديگار باا فارض گذشاته و

وقوع آن فعل است ،باشد»).(Kane, 2005: 194

قوانین طبیعت و دترمینیسم حاکم بر آن ،ضرورت دارد که

به اين ترتیب بر اساس شروط مذکور ،ما زمانی خود را
آزاد میدانیم که احساس کنیم در آستانه تصمیمگیری و
انجام فعل راههای مختلفی به رويمان باز است و ما با

اعمال کنونی ما واقع شوند)
بنابراين در صورت صحت دترمینیسم ،بنظر میرسد که
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 )7هیچ راهی برای تغییر دادن اين واقعیت که افعال کنونی

باشد (يعنی صرفا با مفروض گرفتن  .)PAPدر ايان بااره

ما لوازم ضروری گذشته و قوانین طبیعت هساتند ،وجاود

به تفصیل سخن خواهیم گفت].

ندارد.

دوگروه در طول تاريخ در برابار ايان قبیال اساتداللهاای

اما چنانچه ما قادر نباشیم هیچ کاری برای تغییر گذشاته و

جبرگراياناااه قاااد برافراشاااته اناااد :آزادی گراياااان و

قوانین طبیعت (مقدمه سوم) بکنیم و نتوانیم ايان واقعیات

سااازگارگرايان .گااروه نخساات در عااین اينکااه همچااون

را که اعمال کنونی ما پیامدهای ضروری گذشته و قاوانین

جبرگرايان جبر و اختیار را ناسازگار بايکديگر دانساتهاناد

طبیعت هستند ،تغییر دهیم (مقدمه پنجم) ظاهرا نتیجه اين

لیکن برخال

آنها امورات جهان را نه بر مدار جبار بلکاه

میشود که:

بر آزادی مطلق و کامل میدانند و به ايان ترتیاب خاود را

)2اعمال کنونی ما لزوما واقع میشاوند و بارای تغییار آن

گرفتار محظورهای رهاندن انسان از قید تمامی زمینه هاا و

هیچ کاری از دست ما ساخته نیست ).(Ibid: 24

شرايط پیرامونیاش مینمايند و گروه دوم با نگاهی (شايد

به بیان ديگر ،ما قادر نیستیم کااری بجاز آنچاه کاه عماال

بتوان گفت) واقع بیناناهتار هایچ ياک از دوساويه جبار و

انجام میدهیم را انجام دهیم .از آنجا که اين استدالل برای

اختیار را بطور کامل نفی نکارده بلکاه آنهاا را ساازگار باا

هر عاملی و هر عملی در هر زمانی کاربرد دارد ،میتاوانیم

يکديگرتشااخی

دادهانااد؛ در واقااع سااازگار گرايااان بااا

اينچنین نتیجه بگیريم که باه فارض صاحت دترمینیسام،

بااازنگری پیرامااون معنااا و لااوازم يااک آزادی معقااول و

هیچ کس هرگز نمیتواند جز اين را انجام دهد و چنانچاه

خردپسند و به مادد نفای کلای ياا نسابی شاروط ماذکور

معنای مورد نظر ما از آزادی مستلزم توانايی انجام چیازی

آزادی ،بر اين باورند که حاکمیت احتمالی جبر بار جهاان

جز اين (امکان های بديل) باشد پس ديگر هیچ کاس آزاد

منافاتی با آزادی انسان نخواهد داشت.

نخواهد بود.

راهبردهای سازگار گرایانه

میتاوان در ايان تقابال باه ظااهر ناساازگار باه جاای

-1سازگار گرایی در غرب

دترمینیسم ،علام پیشاینی خداوناد و اراده او را در مقابال

 -1-1سازگار گرایی سنتی و جدید

آزادی اراده انسان نشاند و برهاان جبرگراياناه را سابک و

سازگارگرايی در روايت اولیاه خاود ،باا اذعاان باه لازوم

سیاقی کالمی بخشید :ما (بر طباق باورهاای دينای خاود)

امکانهای بديل برای آزادی ،وجود امکان هاای باديلی از

خدا را عالم به کل وقايع عالم از ازل تا ابد میدانیم ،اعمال

اين قبیل که شما اکنون میتوانید خواندن اين متن را اداماه

انسانها نیز از جمله اين وقايع است ،پس خداوند به نحاو

داده يا به کار ديگری بپردازيد ،را حاکی از آزاد بودن شاما

پیشینی آنچه را که من در طول زندگیم انجاام خاواهم داد

میگیرند و عنوان میکنند که وجاود هماین حاد از آزادی

میداند و چون علم خدا هرگز خطا بردار نیسات لاذا مان

(امکان عمل به جز اين در سطح افعال ما ،که آن را آزادی

چارهای جز عمال باه نحاوی خااص (هماان نحاوی کاه

حداقلی مینامیم) برای پذيرش مسؤولیت کفايت میکناد؛

خدامیداند) ندارم و فاقد امکانهای باديل هساتم؛ چناین

به عبارت ديگر فرض اين که سوای ازاين اختیار حداقلی،

چیزی جز به معنای سلب آزادی من نخواهد باود [توجاه

عاملی جبری اراده و تصمیم شما بر انجام يکی از طارفین

داريم که دترمینیسم و يا علم پیشینی خدا تنها در صاورتی
آزادی اراده را از صحنه میراند کاه در واقاع هام معناای
آزادی ،وجود امکانهای بديل و قدرت بر انجام جاز ايان

فعل را متعین ساخته باشد اهمیتی ندارد.
توجه به اين نکته خالی از اهمیت نیست که اکتفا به اين
معنااای حااداقلی ازآزادی باای ت اأثیر از حاکمیاات فیزيااک
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جبرمدار نیوتنی بر ساحت علم در آن زمان نبوده است .در
چنین فضايی بود که الپالس فیزيکدان قارن  92باه طارح

میدانیم؟ يا اينکه او را از آنجا که عمال بیش ازياک راه در
پیش رو نداشته مجبور به حساب می آوريم؟!

4

موجود عقالنی همه دانی میپردازد که موقعیت دقیق هماه

م ال هاای پیشارفته تار سابک فرانکفاورتی نااظری را

ذرات جهان را در هر لحظه میداند و به اين ترتیب وقايع

ترسیم میکنند که به انحااء مختلاف و بادون اينکاه فارد

جهان يکی پاس از ديگاری مطاابق باا علام او باه وقاوع

انتخاب گر متوجه شاود ،سیساتم مغازی و عصابی وی را

میپیوندد .از ديد ايان ساازگار گراياان چنانچاه نخاواهیم

عمال به نحوی دستکاری میکنند کاه باه جاز ياک مسایر

گرفتار عواقب جبر گرايی بشويم ،چارهای نمایماناد جاز

تصمیم گیری خاص بقیه مسیرها مسدود شود .باه عناوان

توسل به امکانهای بديل ) (APخود در ساحت افعالماان

م ال قرار است انتخاب گار از باین چهاار ناامزد رياسات

که همه ما به کرات آن را در زندگی تجربه مینمايیم.

جمهااوری يکاای را برگزيناد .او بااه انتخاااب خااودش بااه

ساااازگارگرايان جدياااد در پااای اصاااالح و تکمیااال

کانديدای Aرای میدهد و هر گونه عواقب آنرا نیز پذيرا

سازگارگرايی سنتی ،از اين معنای حداقلی از آزادی فراتار

میشود .اين درحالیست که براثر دستکاری های نااظر ماذ

سنت معمول سازگار گرايان اولیه -کاه

کور وی حتی اگر هم قصد میکرد باه کانديادايی جاز A

اصل امکان های باديل را پذيرفتاه و مایکوشایدند نشاان

رای دهد نهايتا از کار خود منصر

میشاد .لایکن عماال

دهند ما به هنگام عمل از  APبرخاوردار هساتیم -لازوم

کار به اينجا نمیکشد و بدون عملی شدن دخالت ناظر ،او

 PAPرا به چالش کشیده و به ارائه معنا و لوازم متفااوتی

انتخاب خودش را صورت میدهد ،انتخابی که نمیتاوانیم

برای آزادی پرداختهاند .آنها درتبیین چرايی انکار اين اصل

آنرا آزادانه قلمداد نکنیم؛ هار چناد خباری از APدر آن

به چند قسم دلیل استناد جستهاند:

نیست .مدعای فرانکفورت اين است که چنانچاه شاخ

الف .مثال های سبک فرانکفووریی :قسام نخسات ايان

بتواند امیال و خواست های خود را مورد ارزياابی نقاداناه

داليل ،م ال های جالب توجه و تأمل برانگیاز موساوم باه

قرار دهاد و آنگااه امیاال برتار را جانشاین امیاال فروتار

م ااال هااای ساابک فرانکفااورتی (Frankfurt style

گذشته خود نمايد (باه تعبیار فرانکفاورت دارای تواناايی

) examplesاست؛ دراين آزمايشهای ذهنی هیچ امکاان

خاود ارزياابی تااملی )(reflective self evaluation

بديلی برای فاعل وجود ندارد و با اينحاال وی همچناان

باشااد) ،در اينصااورت وی مسااؤول آنچااه کااه انجااام داده

مسؤول عمل خود به شمار میآيد ،و به اين ترتیاب لازوم

خواهد بود ،حال هر چند که نتوانسته باشاد باه جاز ايان

رفتهاند و برخال

 PAPبرای آزادی و بالتبع مسؤولیت رد میشود.

3

عمل نمايد ).(Frankfurt,2003:165

فردی را تصور کنید که همانطور که در طاول مسایری باه

ب .رفتارهای بازیابی استراسون :به عقیده پیتر استراسون

پیش میرود به يک دوراهی میرسد؛ وی به اختیارخودش

) (Peter. F Strawsonيکاای از سااازگارگرايان بنااام

يکی از راهها را انتخاب میکند و باه حرکات خاود اداماه

غربی و مبدع رويکرد رفتار بازتابی در حل مسأله اختیار:

ماایدهااد ،غافاال از اينکااه راه ديگااری نداشااته و چنانچااه

 -ما آزاد هستیم چون مسؤول هستیم.

مبااادرت بااه عبااور از مساایر دوم مااینمااود جلااويش را

 -مسؤول هستیم چرا که يکديگر را (در زندگی روزمره و

میگرفتند ،يعنی با اينکه عمال نخواسته به جاز ايان عمال

عادی خود) مسؤول به شمار می آوریم.

نمايااد لاایکن اگاارهم ماایخواساات اجااازه آن را بااه وی

 -عامل موجه عمل مسؤول دانساتن يکاديگر "رفتارهاای

نمیدادند .حال آيا ايان انتخااب را اختیااری و مساؤوالنه

بازتابی (واکنشی)") (Reactive attitudeهستند :يعنی
عکسالعملهای خود انگیخته ما در قباال برداشات هاای
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م بت يا منفیای که از برخوردهای ديگران با خود داريام؛

عمل نمايند اما دلیل معا

چیزی از قبیل محبت ،خشم ،آزردگی. ...،

توانااايی "خااود کنترلاای تاااملی"(reflective self-

-رفتارهای بازتابی برخاسته از نیاز و میال درونای ماا باه

)controlبودهاند  -يعنی تواناايی درك و باه کاار بساتن

احساس احترام و نیکخواهی ديگران است.

داليل اخالقی به منظور کنترل و تنظیم رفتارهای خاود در

 -اين میل از طبیعت و سرشت انسانی ما بر میخیزد و لذا

پرتاااااوی چناااااین داليلاااای را نداشاااااته اناااااد

قابل حذ

از شبکه روابط انسانی نیست.

نمودن آنها اين است کاه فاقاد

)(Wallace,1994:16و آنچاه شايساته توجاه اسات

 -به اين ترتیب زندگی روزمره ما و سبک معماول حیاات

اينکه برآورده ساختن چنین شارطی مساتلزم APنخواهاد

اجتماعی انساانی ماا ،موجاه مساؤولیت و آزادی اراده ماا

بااود :اگاار اشااخاص عملشااان را بااه انتخاااب خودشااان و

خواهد بود.

عامدانه انجام داده باشند ،ديگر اين عذرکه نمیتوانسته اند

 -صدق احتمالی انواع نظريههای جبار گراياناه ،باه هایچ

به نحوی جز اين عمال نمايناد عاذری موجاه باه شامار

وجه توان مقابله با ايان طبیعات جادايی ناپاذير آدمای را

نخواهد آمد.

نداشاته و نخواهاد داشات (Strawson, 2003: 6-
).27

پس بر طبق آنچه گفته شد به نظر میرسد کامال متصور
باشد که بنا به شبکه علی معلولی جهان يا بنابر آنچه که در

ج :یوانایی خود کنترلی یاملی واالس :آر .جی .واالس

علم الهی رقم خورده ،همه چیز از قبال مشاخ

) (R. J. Wallaceمتفکر سازگارگرای ديگری است که

پیش بینی باشد و با اينحال به اختیار و مسؤولیت من نیاز

ازموضعی ديگر به مخالفت با اصل  APمی پردازد .وی

لطمهای وارد نشود.

در ادامه راهبرد ابداعی پیتر استراسون (که مالك خود را

و قابال

اما مسأله اينجاست که موضوع به اين سادگی هاا قابال

در رويارويی با مسائل بغرنج فلسفی و حل و فصل آنها

حل نیست ،چرا که به نظار مایرساد هار چناد جسوتن

رجوع به طبیعت انسانی و تحلیل نحوه نگرش و برخورد

APدریک یک مووارد و انتخواب هوای جز وی افوراد

انسان های معمولی با اين مسائل قرار داده) ،در گام

درست نیست لایکن کناار گذاشاتن آن باه طاور کلای از

نخست با بررسی و تمرکز بر روال معمول افراد در جريان

ساحت زندگی آنها نیاز مسالما درسات نخواهاد باود .در

مسؤول دانستن يکديگر ،به اين نتیجه میرسد که

واقع برخورداری از امکانهاای باديل در پاارهای از برهاه

وجود  APضرورتی برای آزاد و مسؤول بودن ما ندارد.

های زندگی هر فرد ،رفته رفتاه شخصایت و شااکله کلای

وی خاطر نشان میکند که هر چند در برخی از موارد در

وی را قوام میبخشد و با اينکه اين قوام تدريجی بسایاری

میداريم که آنها توانايی

از امکان های بديل آينده وی را سلب میکند اما منافاتی با

عمل به جز اين( )APرا نداشته اند ،لیکن حتی دراين

آزادی و مسائولیت او نادارد .مخالفااان  APکاه اغلااب از

موارد نیز عدم  APدلیل معذور داشتن آنها نیست ،بلکه

جرگه سازگار گرايان هستند بی توجه به الزمه دوم آزادی

دلیل اين معذوريت را بايستی در عوامل ديگری جست:

(شرط مسئولیت نهايی) ،سعی کرده اند به انحاء مختلف و

عدم بلوغ ،جنون ،اعتیاد ،کنترل رفتار بواسطه عوامل

با استنادات جالب توجهی لزوم کلی شارط نخسات را باه

غیرخودی و . ...

چالش بکشند .اين درحالیست که به نظر میرساد باه هار

حالی افراد را از مسؤولیت معا

واالس در گااام دوم خااود و در مقااام تکمیاال نظريااه
استراسون عنوان میکند هر چند درسات اسات کاه افاراد
معا

از مسؤولیت گاهی نتوانستهاند به چیازی جاز ايان

حال برای اينکه مسؤولیت واقعی عمل شخ

متوجه وی

باشد الزم است مسؤول واقعی و نهایی کیفیت اراده خاود
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در آستانه آن انتخاب و عمال باشاد ،اماا چنانچاه  APرا

گونه ای مقرر میکند که در نتیجه آن ،يهودا عمال قابلیات

کامال غیرضروری قلمداد کنیم منصفانه نمینمايد کاه فارد

تأملش را در راه انجام عمل درست به کار نمایگیارد .باه

را به خاطر شخصیت یحمیلی کناونیاش مساؤول ،و لاذا

اين ترتیب پربیراه نیست اگر نه يهودا بلکه خدا را مسؤول

سزاوار مدح يا نکوهش بدانیم .چرا که او در طول زندگی

خیانت به عیسی بدانیم! () Rosen,2002:702-3

خود قادر به هیچ اقدامی برای متفاوت نمودن شخصایتش

اما واالس در پاسخ به روزن خاطرنشان میکند که الزم
اساات "بااین مفاااهیم آشاانای قابلیاات ،توانااايی ،قاادرت و

نبوده است.
امااا واالس در جبااران فروگااذاری خااود از شاارط دوم

دشاواری از يکساو و  ...مفهاوم فناای امکاان ناپاذيری يااا

آزادی سعی دارد با تعديل معنای دترمینیسم مشکل را حل

ضرورت فیزيکای" برگرفتاه از قاوانین طبیعات از ساوی

کند .وی متذکر تمايز قابل توجهی در میان دوناوع امکاان

ديگر تمايز بنهیم .به استدالل واالس ،در پرسش از اين که

ناپااذيری ماایشااود :پاااره ای از ناااممکنهااا ضاارورتهايی

آيا يهودا فاقد توانايی وفاادار مانادن -در معناای روزماره

برگرفته از قوانین طبیعت واقتضائات آن هساتند و موجاد

آن -بوده يا نه ،بايستی پرسش هايی از اين قبیل را مطارح

شرايطی میشوند که فرد در اثر آنها قادر به انجاام برخای

نمايیم :آيا او از روی غفلت عمال کارد؟ آياا باه صاورت

کارها نیست کمااينکه من قادر به طی يک کیلاومتر فاصاله

اتفاقی مرتکب اين عمل شد (يعنی آيا هیچ عذری بر عمل

مکانی در يک دقیقاه نیساتم ،ياا تاوان بلناد کاردن وزناه

خود دارد؟) آيا وی ديوانه يا عقب مانده يا بچهای بوده که

966کیلويی را ندارم .به نظر واالس ايان معناای از امکاان

فاقد قابلیت درك داليل اخالقی و کنتارل رفتارهاايش بار

و روزماره آن نیسات.

طبق آن است؟ چنانچه پاسخ هماه ايان پرساشهاا منفای

گیدن

باشد در اينصورت يهودا فاقد قابلیت کلی وفادار ماندن در

روزن)((Giden Rosenکه از کتاب مقدس گرفته شاده)

معنای روزمره آن نبوده ،و [در واقع] همین معناست که در

و پاسخ واالس به آن توجه نمايید.

زندگی روزمره برای ما اهمیت دارد؛ و لذا يهاودا مساؤول

ناپذيری مراد ما از کاربرد متعاار

برای فهم قسم ديگر امکان ناپذيری به م ال معرو

روزن در اعت اراض بااه مااالك واالس باارای تشااخی

بوده است (.) Wallace,2002:681-82

آزادی اراده (يعنی توانايی خودکنترلی تأملی) خاطر نشاان

البته میتوانیم با واالس موافقت کنیم که تفکار در بااب

میکند که کامال متصوراست با وجود کنتارل کامال رفتاار

دترمینیسم و علم پیشین الهی معموالَ در ايان مفهاوم فنای

ازسااوی ديگااران همچنااان وی برخااوردار از

وارد حیطااه قضاااوتهااای اخالقاای زناادگی معمااول مااا

خودکنترلی تااملی و لاذا (آنطاور کاه واالس مایگوياد)

نمیشود؛ به عنوان م ال هیچ يک از ما علی االصول خوش

مسؤول وسزاوار سرزنش يا ستايش باشاد :يهاودا از روی

نداريم در جريان محاکمه يک جنايتکار حق را باه وکیلای

بدخواهی و حسادت نقشه تحويل دادن عیسی به رومی ها

بدهیم که در دادگاه به اين ترتیاب موکال جاانی خاود را

کامل بر عمل خود و تبعااتش آن را

تبرئه میکند که میگويد هیچ متهمی مسؤول نیسات چارا

شااخ

را میکشد و با وقو

انجام میدهد .روزن میگويد بیايید فرض کنایم کاه هماه
چیز از روی يک برنامه صورت گرفتاه ،طارح خادا بارای

که همه متعین و موجبند!....
با اين حال اگر ژر

تر بینديشیم نمیتاوانیم ايان فکار

رستگاری نوع بشر ايجاب مینماوده کاه در حاق عیسای

وسوسه انگیز را نیز ناديده بگیريم کاه شاايد واقعاا چناین

خیانت شود و در نتیجه عامدانه حسااب و کتااب عاالم و

طراحی سازماندهیای شدهای در کار باشد ،حتی احسااس

قوانین طبیعت را به نحوی تنظیم نموده که يهودا عیسی را

مسؤولیتی که هر يک از ما در خود میيابیم و هنجارهاا و

تسلیم دشمن نمايد .به عباارت ديگار خادا شارايط را باه

ضوابط اخال قی يی که ما انسانهادر زندگی معمول خود به
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جريان انداخته ايم همگی تدابیر ياک کنتارلگار مااورايی

بیاباااد .البتاااه راه ديگاااری مااایماناااد ،راهااای کاااه

باشد که خوش نداشته ما به مجبور بودن خود پی بباريم و

کانت) (Immanuel Kantرفت :فرض يک خود نفاس

لذا با مهارت تمام مارا سخت فريفته است!

االمری برای انسان ،که میتواند به رغم شبکه علی جهان،

تأمل در باب جبر به طرز عجیبی ما را باه ساوی خاود
جذب میکند و تمايالتی پنهانی را برای اعتقاد به آن در ما

به گونه ای خودمختار و فارغ از ايجاب علل طبیعی عمال
نمايد.

بر میانگیزد؛ لیکن جبر گرايی آن چناان عواقاب منفای و

به اين ترتیاب در واقاع حاوزه طبیعات و شابکه علای

ناخوشايندی دارد که هیچ انسان عاقلی خود را باه راحتای

معلولی اش از حوزه نفس و اوامرش جادا مای شاود .در

تسالیم آن نمایکناد؛ انديشاههاای جبرگراياناه مایتواناد

حوزه نفس -و لاو اينکاه در طبیعات قاوانین تعاین مادار

سرپوشی برای هرگونه فساد ،ظلم ،عقاب مانادگی ...قارار

فیزيک نیوتنی حاکم باشد -ما صاحب اراده خیری هساتیم

گیرد و نتیجه آن چیزی جز رخوت و خماود اجتماعاات

که به صورت مستقل و اتونوموس فرمان صادر مایکناد و

بشری و بلکه فروپاشی آنها نیست .دقیقا باه هماین دلیال

اخالقی خودبنیاد را سامان میدهد.

است که جبرگرايان نظری بی توجه به اعتقاد خاود ،عماال

اما بر فرض که اين فرامین کامال خود بنیاد باشاند ،ايان

هماننااد معتقاادين بااه اختیااار زناادگی ماایکننااد و حتاای

خود محض چگونه قوام يافته؟ در يک خ عااری از هار

انديشمندان تیزبین را باه پاروردن تاوهم آزادی در ذهان

گونه تعین و زمینه ای؟! چنین چیزی بیش از آنکه اختیاار

مردم تشويق میکنند )(Smilansky, 2000: 12؛ زيارا

آور باشد به ساان اماری ناگهاانی و غیار منتظاره و کاامال

همانطور که اسمیالنساکی جبرگارا مایگوياد« :بای پارده

شانسی میماند که بصورت پیش بینی ناپذيری در سااحت

بگويم :بايستی اين قانون را سرلوحه کار خود قارار دهایم

عقل محض رخ مینماياد! ياک عمال کاامال ناامتعین (و

که نبايد افراد بطور کامل از اجتنااب ناپاذير باودن نهاايی

بظاهر کامال آزادانه) مخلّ اعمال کنترل فاعل بر فعل خاود

آنچه انجام دادهاند آگاهی يابند زيرا اين آگاهی مساؤولیت

(و ازاينرو مخلّ آزادی) است؛ آرتاور شاوپنهاور ناامعقول

پااذيری آنهااا را سساات ماایکنااد ...مااا اغلااب از شااخ

بودن چنین آزادی ای را در قالب م ال فاردی باه تصاوير

میخواهیم خودش را سرزنش کند ،احساس تقصیر نماياد

میکشد که ناگهان پاهای خود را میبینید کاه باه صاورت

و حتی به اين توجه کناد کاه سازاوار تنبیاه شادن اسات.

شانسی شروع به حرکت کرده و او را بر خال

مایلش در

امکان ندارد که چنین شخصی تمامی ايان اماور را انجاام

طول اتاق حرکات مایدهناد و آنگااه ايان پرساش تأمال

دهد اگر بر مسلک جبرگرايان بینديشد و معتقد باشاد کاه

برانگیز را مطرح میکند که آيا ايان هماانچیزی اسات کاه

وی نمیتوانسته دقیقا چیزی بجز آنچه کاه هسات باشاد»

اختیار گرايان در تأکیاد بار اينکاه افعاال آزاداناه بايساتی

).(Kane, 2005: 78

نامتعین باشد ،در سار دارناد؟! ( )Kane, 2005: 35باه

اما در سوی ديگر مسأله چه میگذرد؟ برخورداری مااز
آزادی و اختیار محض:آياا ماا مایتاوانیم بادون زمیناه و

نظر میرسد اختیار محض نه نافی جبر بلکه چیزی اسات
دقیقاَ برخال

اختیار و مسئولیت.

زمانهای خاص به امروز برسیم؟ آيا میتاوانیم خودماان را

به همین صاورت ،باه نظار نمایرساد ارمغاان فیزياک

در حالیکه در خا هار گوناه شارايط جسامی ،روحای،

کوانتومی و عدم تعین نهفته در آن (بر فرض صحتش) نیز

فرهنگی ،جغرافیايی و  ...هستیم فرض کنیم؟ خیلی ها (از

برچیدن بساط دترمینیسم باشد :با باز شدن پايمال لحظات

جملااه سااازگارگرايان ساانتی) اياان معنااا از آزادی را يااک

شانس مدارانه و عدم تعین گرايانه (کاه درمتاون اساالمی

آزادی وهمی دانسته اند ،که اساسا نمیتواناد موجوديات

"صدفه "نامیده شده) شايد ديگار خادای هماه دان ادياان

سازگاری جبر و اختیار نزد سازگارگرايان جديد غربی و مالصدرا 27 /

وعقل کل الپالس نتوانند هر آنچه را که قرار اسات واقاع

دايره اراده و خلق الهی بیرون است( .در ادامه خواهیم ديد

شااود از پاایش بداننااد ،لاایکن اياان چیاازی براختیااار مااا

که مالصدرا با رد اين مالك و حتی مالك معمول فالسفه،

نمیافزايد .هر لحظه ممکن است در اثر جهشهای نا متعین

با طرح بحث امکان فقری پرتوی نو بر بسیاری از مساائل

کوانتومی اعمالی از من صادر شود که برای خودم نیز غیار

فلسفی و از جمله بر موضوع مورد بحث ما میافکند).
اين اشارات از آنروست که قول به میانه باودن حقیقات

منتظره هستند.
و به اين ترتیب دوروبرماا پار مایشاود از  ،APلایکن

اماار را بايااد در خااالل درك اياان دو بااديل افراطاای آن

APهايی که من و خدا هیچ يک گازينش گارآن نیساتیم.

دريافت .بررسی های روايای نشاان مایدهاد ايان نظرياه

چنین شرايطی را اگر جبار نخاوانیم اختیاار نیاز نخاواهیم

نخستین بار از سوی حضرت علی علیه السالم مطرح شاد

نامید.

(سبحانی)729 :9359،؛ در اثنای ساخنرانی ايشاان دربااره

-2سازگار گرایی اسالمی؛ راهی میان جبر و یفویض

شگفتی های قلاب و روح انساان ،فاردی باه پاخاسات و

متناظر با نحله های سه گانه مباحث آزادی اراده در فلسفه

درباره قدر از حضرت سوال نمود .اماام بعاد از چناد باار

غرب ،در عالم اسالم نیز شاهد جبهه گیری هاای مشاابهی

امتناع و اصرار مجدد سائل نهايتاا حقیقات را در امار باین

هستیم ،جبهه گیریهايی که اين بار با انگیازههاای بسایار

االمرين دانستند (مجلسای :9357 ،ج .)72 / 7ايان نظرياه

شديد دينی معتقدين خود نیز همراه بود.

مورد قبول متکلمان امامیه و حکمای اسالمی نیز واقع شده

اشاعره به نام دفاع از قدرت مطلقاه الهای و باه اساتناد

و البته بنا بر اختال

برداشت ها تقرير های مختلفی از آن

پارهای آيات و روايات (و البته باا تفسایر خااص خاود از

ارائه دادهاند.

آن) به انديشه های جبر گرايانه روی آوردند؛ آنهاا تماامی

-1-2حقیقت امر بین االمرین در روایات

افعال را فعل مستقیم خداوند به حساب آوردناد و جالاب

سبک و سیاق روايات مختلفای کاه در توضایح امار باین

اينکه بنا بر اعتقاد خااص آنهاا باه حسان و قابح شارعی

االمرين آمده حاکی از قصور و عجز دريافت های معماول

اعمال ،ديگر در توجیه عدل و حکمت الهی نیز به مشکلی

ما در درك کنه حقیقت اين امر اسات کاه نموناه آن را در

بر نمیخوردند )که هر آنچه آن خسرو کند شایرين باود(.

امتناع مصرانه اماام علای (ع) در پاساخ باه ساائل از قادر

در مقابل معتزله به استناد پارهای داليل عقلی و نقلی ديگر

مشاهده نموديم؛ در مواردی مشابه معصومین ياا نهايتاا از

و در زير پرچم دفاع از عدل و حکمت بالغه الهی ،قادرت

پاسخ به سوال خودداری نمودهاند و ياا بعاد از اشااره باه

طلق خدا را ناديده گرفته و انسان را خالق مسوتقل اعماال

جايگاه میانه اختیار انسانی متاذکر ظرافات درك موضاوع

خود دانستند .الزم به ذکر است که عمده توفیاق متکلماان

شده و دست عقول عامه را از دامان فهم آن کوتااه دانساته

معتزلی در پذيرش و تبیین چنین استقاللی (آن هم در يک

اند.

7

جو کامال دينی و خداباورانه) اين مبنای عقالنی آنهاا باود

امام صادق علیاه الساالم امار باین االمارين را باه ايان

آن

وضعیت تشبیه میکنند که :فاردی را در حاال انجاام گنااه

فالسفه که مناط نیاز را امکاان منادی

ببینی و او را از آن نهی کنی .ولی او اعتنا نکند ،و تاو او را

پديده ها میدانناد .باه ايان ترتیاب انساان هاا صارفا در

به حال خود رها کنی ،در اينصورت تو نه او را به گناه امر

پیدايش و به اصطالح حدوث خود نیازمند به خدا هساتند

کردهای و نه وی را بادان وادار نماوده ای (کلینای:9375 ،

ولی در بقا مستقل از او و مفوض به خود مایباشاند .لاذا

 .)437مالصاادرا در حالیکااه رواياات مااذکور را بساایار

کلیه افعال آنها نیز مطلقا منسوب به خاود آنهاا باوده و از

روشنگرانه و رهگشای عقول عامه میداناد در توضایح آن

که ماالك و منااط نیااز معلاول باه علات را حودو
میدانستند ،برخال
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میفرمايد :در اين تم یل دو مطلب مورد توجه واقاع شاده

عنوان موجوداتی برخوردار از عقل و اراده دارای ماوقعیتی

است -9 :نهی گنهکار  -7باز نداشاتن جباری او از گنااه.

خاص در جهان هستند و تا اراده آنهاا باه وقاوع فعلای از

مطلب نخست بیانگر اين نکته است که او به کلی به خاود

جانب خودشان تعلق نگیرد آن فعل محقاق نخواهاد شاد

واگذاشته نشده است و در نتیجاه انديشاه تفاويض باطال

ولو اينکه تمامی شرايط الزم مربوط به حوزه طبیعت مهیاا

است؛ چنانکه مطلاب دوم حااکی از مجباور نباودن او در

باشد؛ نويسنده اصول فلسفه در اين باره مینويسد« :اينکاه

مورد گناهی است کاه انجاام مایدهاد (مالصادرا:9319،

گفته میشود حوادث جهاان متصال و متسلسال و مارتبط

.)492

است و مانند زنجیر پیوسته ای از علل و معلاوالت اسات

در روايتی ديگار اماام رضاا علیاه الساالم مایفرمايناد:

پاسخش اينست که اراده و اختیار ما و سنجش ما نیز يکی

خداوند به بندگان خود مهربان تر است از آنکه آنان را باه

از حلقات اين زنجیار پیوساته اسات و ماا خاود يکای از

انجام گناه مجبور سازد ،آنگااه عاذاب نماياد؛ و خداوناد

عوامل مؤثر اين جهان هستیم که از خارج متأثر مایشاويم

تواناتر و عزيزتر از آنسات کاه چیازی را اراده کناد ولای

و به نوبه خود در غیر خود تاثیر میکنیم و ماا را و اراده و

تحقق نیابد .و آنگاه در ادامه فاصله دو سويه افراطی مسأله

اختیار ما را در خارج از اين زنجیر پیوسته نیافريدهاناد کاه

را گستردهتر از آنچه میان آسمان و زمین است دانساتهاناد

نتوانیم در اين زنجیر ذی اثر باشیم» (عالمه طباطبايی ،ج 3

(صدوق :باب  ،71روايت  .)3مقصاود از ايان گساتردگی

 )922:اصطالحا گفته میشود اراده انسان جزء اخیر علات

اين است که ما ناگزير از پذيرش يکی از دو موضاع جبار

تامه است .به اين ترتیب اعمال ارادی ماا هام منتساب باه

گراياای و آزادی گراياای نیسااتیم ،بلکااه انديشااه مااا در

خود ماست و هم منتسب به خدا ،که ماابقی اجازای غیار

رويارويی با اين مسأله و حل آن با ساحتی بس وسایع تار

ارادی علت تامه را گرد هم آورده و عالوه بر اين اراده ماا

روبرو است؛ و به عبارت ديگر اين دو راه حل افراطی تنها

را در آخرين حلقه اين زنجیره قرار داده است.

راه حل های ممکن مسأله نیستند و البتاه فهام ايان میاناه

در اين چینش جديد به عنصر انسانی در کنار عنصر غیر

فراخ و گسترده به سادگی و برای هر کسی میسر نمیشود

انسانی (طبیعی يا الهی) اصالت داده شده .منتهاا آياا واقعاا

بلکه دريايی ناپیداکرانه است کاه بهاره ماا از آن بهاره ای

میتوان عنصر انسانی را به اين صورت مجزای از طبیعات

محدود خواهد بود ،و اين نکته مهمی است که هماواره در

در نظر گرفت؟ ديديم که اراده ما در خ شکل نمیگیارد،

تأمل پیرامون مسائل مربوط به جبر و اختیار بايساتی آن را

به لوازم اراده خیر کانتی (که اين راهبرد بی شباهت باه آن

مد نظر داشت.

نیست) نیز اشارهای شد .مسأله علم پیشاینی خداوناد نیاز

-2-2یفسیر فلسفی امر بین االمرین

همچنان به قوت خود باقی است :اگر عمل ما با توجاه باه

توجیهات و تفاسیر عقالنی مختلفی در شرح اين رويکارد

آن جزء اخیر علت تاماه ذاتاا ناامتعین و غیار قابال پایش

بیان شده است که از آن میان به دو تفسایر معقاول تار آن

بینیاست که خداوند چگونه آن را از پایش مایداناد؟ اگار

اشاره میکنیم.

خدا میداند ،لزوما بايد واقع شود (نفی )APو ايان ديگار

 -1-2-2اراده انسان؛ جزء اخیر علت یامه

چه گونه اختیاری است؟ اساسا بايد پرساید مگار خادا از

به زعم بسیاری از فالسفه اسالمی اراده انسان جازء اخیار

کجا میداند؟ بواسطه علم سابق خود به کلیه مبادی و علل

علت تامه اعماال وی اسات .باه ايان ترتیاب نظاام علای

و اسابابی کاه مجموعااا منتهای باه افعااال و ارادههاای مااا

معلولی جهان در جای خود ثابت است و نمیتوانیم دست

میشوند؟ اگر بله ،پس جبر طبیعی همچنان پا برجاسات و

آن را از مناسبات انسانی کوتااه نماايیم .منتهاا انساانها باه

ظاهراَ اين تئوری سازگار گرايانه نیز با چالشهاايی جادی
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مواجه میشود؛ اما همانطور که پیشتر نیز اشاره شد اشکال

همینجا خاتمه نمایپاذيرد .جازء اراده در میاان مجموعاه

اصاالی نااه متوجااه سااازگارگرايان بلکااه ناشاای از انتظااار

اجزای زنجیره علی يک جزء ويژه و متمايز و باه عباارت

حداک ری ما از آزادی است .آزادی يی کاه آزادی گراياان

ديگر يک جزء پويا است ،که خروجی و برآمد فعالیات آن

(غربی و اسالمی) برای ماا ترسایم مایکنناد در نگااه اول

تنها جمع بندی ساده داده های آن يعنی ساير اجزای علت

بسیار دلکش و مطلوب مینمايد و به راستی میتواند ما را

تامه ،نیست (آزادی گرايان به نحوی يک سويه اين ويژگی

از سلطه سابقه و محیط برهاند ،لیکن مهمترين نقیصاه آن

را مورد تأکید قرار دادند) و به اين ترتیب نه اجازای غیار

اين است که امر معقول و ممکنی نیست؛

ارادی علت تامه اعمال ما اصالت مطلق دارناد و ناه جازء

مالصدرا نیز الزمه اين نظريه را اثباات شاريکان بسایار

ارادی آن :نه جبر صر

است و نه اختیار صار  .باا ايان

برای خداوند می داند و آنارا بادتر از اعتقااد باه شافاعت

مقاادمات مااراد صاادرا از تعريااف فاعاال مختااار دريافتااه

بتها و ستارگان در درگاه الهی میداند (مالصدرا،9464 ،

میشود ،وی در تايید نظر خواجه نصیر طوسی در اين باره

ج .)326 :2حتاای اگاار دقیااق تاار بنگااريم چنااین آزادی و

میگويد" هرگاه مبدأ تأثیر در ياک شای عباارت باشاد از

اختیاری جبری مرموز را در بطن خود مای پروراناد؛ و در

علاام فاعاال و اراده او ...فاعاال مختااار خواهااد بااود"

واقع همانطور که شوپنهاور میگويد ارمغان آن برای ما ناه

(مالصاااادرا ،9464 ،ج .)337 :2بااااديلهااااای ام ااااال

آزادی اراده بلکه انبوهی از پیشامدهای غیر منتظره و پایش

فرانکفورت ،استراساون و واالس نیاز عباارات اخرايای از

بینی ناپذير خواهد بود؛ چیزی که هیچ انسان عااقلی آن را

همین دقیقه هستند.

دال بر اختیار مطلق خود به حساب نمی آورد.

به اين ترتیب میتوان اشکال وارد بر اين تفسایر از امار

در واقع به نظر میرسد ايراد اخیر ناشای از ناوعی دياد

بین االمرين (و گزارشهای مذکور) را مرتفع سااخت .ايان

مکانیکی و ماشین انگاراناه باه انساان و امکانااتش باشاد؛

اشکال ناشی از پررنگ نمودن بیش از حاد نقاش اجازای

نگاهی که بر هر دو رويکرد جبرگراياناه و آزادی گراياناه

سابق علت تامه اعمال ارادی است .اما اشکال ديگری نیاز

انديشمندان غربی نیز حاکم است ،چرا کاه حتای کانات و

میتوان بر اين تفسیر وارد آورد کاه ايان باار برخاساته از

اتباع آزادی گرای او هم با اذعان به حاکمیت جبر علی بار

توجه بیش از حاد باه نقاش جازء اخیار آن (يعنای اراده

جهان فیزيکی برای حل مساأله آزادی ،صارفا حاوزه فارا

انسانی) است :بر اساس اين تفسیر نسبت فعل انساانی باه

طبیعی جديدی را مفروض خود گرفتند؛ حوزه ای کاه در

خدا مجازی است نه حقیقای آنطاور کاه باه خاود انساان

تبیین چند و چون واقعی آن چندان کامیاب نیستند و البتاه

نسبت داده میشود؛ عالوه بر اين بارای خادا و انساان دو

خود بلکه ناشی از طبیعت موضاوع

فعل جداگانه اثبات شده است ،گويی خدا هستی و قدرت

اين ناکامی را نه نق

میدانند ).(Taylor,1974: 55
اين در حالی است که لزوما نبايد اراده باه يکای از ايان

و شعور انسان را می آفريند و انسان عمال خاود را (و باه
اين ترتیب باز پای نوعی تفويض به میان کشیده میشاود)

دو راه برود :يا تاأثیر پاذيری تاام از شابکه علای معلاولی

(سبحانی.)757 :9359 ،

(موضااع جبرگرايااان) يااا اسااتقالل کاماال (موضااع آزادی

اين تفسیر با وجود اينکه از بسایاری از اشاکاالت نظرياه

گرايان) .اراده انسانی مسلما متأثر از زمینه و زماناه ای کاه

های جبرگرا و آزادی گرا مبرا است ولای حاق مطلاب را

در آن واقع شده ،اسات .اراده در هماین بساتر تراوياده و

آنطور که بايد و شايد برآورده نمیسااخت .تفسایری الزم

رشاد نماوده و نااگزير متحمال آثاار آن بار خاود اساات،

بود که به نحوی واقعا میانه روانه نقش انسان و خدا را در

(جبرگرايان در همین نقطه توقف میکنناد) ولای کاار باه

اعمال اختیاری ما به گوناه ای مساتدل و باا مباانی دقیاق
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واجب الوجود برای آنها متصور نیسات (هماان ،ج.)52 :9

تالشااهای صاادر المتااالهین بنیانگااذار و انديشاامند باازر

در واقع موجودات راباط فقاط شاانی از شائون خداوناد

حکمت متعالیه.

(وجود مستقل) هستند که هر وصفی باه آنهاا نسابت داده

-2-2-2یفسیر مالصدرا از امر بین االمرین

میشود و هر حکمی که در مورد آنها صورت مای پاذيرد

مالصدرا در رسااله خلاق االعماال بعاد از اشااره باه آراء

نه وصف و حکم آنها بماا هوهاو بلکاه وصاف و حکام

مختلف در باب مساله جبار و اختیاار و بار شامردن اهام

وجود مستقل است از آن جهت که در آن مراتب تجلای و

اشکاالت آنها ،تفسیر ويژه خود از امر بین االمارين را کاه

تنزل کرده است .پس تمامی افعال و ارادههای ماا همانناد

راه راسخان در علم و خواص اولیاء الهای اسات ،شارح و

اصل هستی ما منتسب به خداوند بلکه عین ربط و نسبت

تبیین مینمايد .به عقیده وی ايان راه از فهام گفتاار ائماه

با او است (همان ،ج.)322 :7

هدی علیهم السالم (که راسخان در علماند) به دست آمده

به اين ترتیب از يک طر

است (مالصدرا. )465 :9319 ،

بر اساس اصالت و وحادت

حقیقت وجود ما حقیقتا دارای قدرت و اختیار و از اينارو

تفسیر مالصدرا مبتنی است بر اصول اباداعی مهام وی

فاعل حقیقی افعال و آثار خود هستیم و از سوی ديگر اين

در حکمت اسالمی ،که توانسات بسایاری از مساائل حال

افعال و آثار عین تعلق و نسبت صر

به خداوناد باوده و

ناشده فیلسوفان گذشته را حل نمايد و از جمله پرتوی ناو

لذا او فاعل حقیقی آنها است؛ به عبارت ديگر فعل و اراده

بر مسأله مورد بحث افکند.

ما در عین انتساب به ما منتسب به خدا نیز است .در نظاام

)9بنابر اصالت و مجعولیت با لذات وجود آن حقیقتی کاه

صدرايی آدمی مختار مجبور يا مجبور مختار است (همان،

جهان خارج را پر کرده و م بیرون را تشاکیل داده خاود

ج)327 :2يعنی در همانحال که افعال و آثار وی منتسب و

وجااود اساات بااا تنااوع گسااترده مراتااب و درجااات آن

مربوط به خودش است منتسب و مربوط باه خداوناد نیاز

(مالصدرا ،9464،ج .)346 :9وجود داشتن نیز برابر اسات

است و در عین حال که خداوند فاعال حقیقای ايان آثاار

با منشأ آثار بودن .از آنجاا کاه حقیقات وجاود در تماامی

است او نیز فاعل حقیقی آن است .با اين رويکرد مالصدرا

مراتب مذکور يکای اسات (و باا توجاه باه اينکاه وجاود

خود را موفق به پرده برداری از رمز و راز آيات غريبای از

مساوق با ذی اثر بودن و فعلیت و بعباارت ديگار کماال

اين قبیل می داند که «ما رمیت اذ رمیت و لکان ا رمای»

است) لذا هر گاه اين حقیقت در يکی از مراتب عالیه خود

(انفااال ،آيااه )92؛ [اياان آيااه تیاار انااداختن را درساات از

دارای اثری بود بايد همین اثر در مراتب پاايین هام باشاد

همانجهت که به پیامبر نسابت داده از وی سالب نماوده و

(البته در حد رتبه وجودی آن) .به اين ترتیب اگار واجاب

آنرا به خدا نسبت داده است] (هماان ،ج .)322 :2باه ايان

الوجود دارای علم و حیات و قدرت و اختیار است همین

ترتیب هر دو سويه افراطی اختیار مطلق (ماحصال ادعاای

آثار وجودی به صورتی ضعیف تر در موجاودات امکاانی

اهل تفويض و آزادی گرايان) و جبر مطلق (نتیجه رويکرد

هم وجود دارد و حقیقتا مستند به آنها است.

جبرگرايان اسالمی و غربی) مهر بطالن میخورد و امر بین

)7بر اساس وجود رابط بودن معلول ،که مالصدرا آن را از

االمرين (سازگار گرايای) تفسایر باديع خاود را مایياباد؛

افتخارات حکمت متعالیه می داند و همواره نظار وياژهای

مطابق با اين تفسیر جديد آدمای از همانحیاث کاه مختاار

روی آن دارد (همان ،ج ،)717 :7تمام گستره آفرينش الهی

است مجباور اسات و اجباار او نیاز عاین اختیاار اوسات

موجوداتی امکانی هستند که فقار و عجاز و نیساتی عاین

(مالصدرا.)74 :9352،

ذات و هويت آنها است و هیچگونه استقاللی قطع نظار از
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مالصدرا برای توضیح چگونگی اين انتساب توأمان باه

است که مسبوق به اراده باشد نه اينکاه اراده فاعال بار آن

تم یل نفس و قوای آن متوسل میشود؛ همانطور که افعال

عمل نیز مسبوق به اراده ديگری باشد تاا تسلسال ارادههاا

انسان از قبیل ديدن و شنیدن و  ...هم قابل اسناد به چشام

الزم آيد .فاعل مختار فاعلی اسات کاه فعلاش باه اراده او

و گوش و  ...هستند و هم حقیقتا مستند به نفاس انساانی

انجام گیرد و نشانه اين امار آنسات کاه اگار در حقیقات

هستند آثار وجودی ما نیز در عین اينکه آثار حقیقی وجود

ارادی بودن فعل اخذ شده باشد که اراده فعل هم باه اراده

ما هستند شئون و اثرات يگانه وجود فی نفسه عالم هستند

فاعل باشد در اينصورت الزم میآياد کاه خداوناد فاعال

(مالصدرا ،9464 ،ج .)323-4 :2با درك حقیقت ايان امار

ارادی نباشد زيرا اراده خداوناد ارادی نیسات بلکاه عاین

ناگزير از همراهی با صدرا خواهیم بود ،هر چند کاه درك

ذات اوست و چون خداوند فاعل مختار است پاس مقاوم

اين مهم چندان به سادگی میسر نخواهد شد؛ و اين يادآور

ارادی بودن فعل صرفا صدور آن باه منشاا اراده اسات ناه

رواياتی است که متذکر ظرافت ايان مساأله و لازوم ژر

اينکه اراده هم از اراده صادر گردد (همان،ج.)355 :2

نگری در آن شده اند (که پیش تر به آن اشارهای شد).

نتیجه

اما چنانچه کسی در اينجا اين اشکال را مطرح کناد کاه

آزادی واژهای بااا معااانی بساایار اساات و ناهمداسااتانی

"باالخره آيا اراده ما بر طبق اين تفسایر جدياد از اختیاار،

انديشمندان بر سر حدود و لوازم آن منجر به تاريخ پرتنش

يک اراده متعین است يا يک اراده نا متعین؟ اگار متعاین و

مسأله جبر و اختیار شده است .درحالیکه جبار گراياان و

لذا تحمیلی است که جبار از اعماال ماا برداشاته نشاده و

آزادی گرايان در پی دستیابی به ياک آزادی حاداک ری در

صرفا از مرتبه فعل به مرتبه اراده منتقل شده است! " پاسخ

نظامی محفو

کلی چنین پرسشی اين است که همانطور که پیشتر متاذکر

آزادی و يا نفی کلی جبر در ساحت اعمال انساانی افتااده

اشکاالت اساسی اعتقاد به يک اراده کاامال آزاد و ناامتعین

اند ،سازگارگرايان مدعی اند بدون فرو افتادن در هیچیاک

شدهايم وجود اين چناین اراده ای ناا معقاول و بای معناا

از اين دو سويه افراطی و در واقع بدون نفی کلی هیچياک

است؛ پاسخ صدرايی پرسش مذکور نیز اين است که اراده

از جبر يا اختیار ،توانستهاند حدود و شروط آزادی واقعای

انسان بعنوان شانی از شئون يک وجود رابط عین الربط باه

و ممکن الحصول بشری را برای ما ترسیم کنند.

به علیت باه دو ساويه افراطای نفای کلای

اراده بالذات وجود مستقل است .توجاه داريام کاه چناین

سازگار گرايان با ناديده گرفتن شرط مسئولیت نهاايی و

پاسخی هر چناد مخال اختیاار و اراده مطلاق ماورد نظار

غیر ضروری دانستن شرط امکان های بديل ،بايستی عالوه

آزادی گرايان و اهل تفويض است لیکن به هیچ وجاه دال

باار اثبااات لاازوم نفاای کلاای  APباارای آزادی ،بااه وضااع

باار جباار مطلااق نبااوده و منافاااتی بااا آزادی تعااديل يافتااه

جايگزينی کارا و مناسب برای آن بپردازند؛ به اين ترتیاب

سازگارگرايان غربی و امر بین االمرين اسالمی نادارد چارا

است کاه ساازگارگرايان غربای بجاای تعرياف آزادی باه

که نظام اصالت وجاودی مالصادرا صاريحا شابکه علای

"توانايی عمل باه جاز ايان" باه "تواناايی خاود ارزياابی

معلولی جهان (که مجرای معمول اعماال نفاوذ اراده الهای

تاملی"" ،توانايی بروز رفتارهای بازتابی"" ،تواناايی خاود

در اين جهان است) و قادرت و اختیاار موجاودات را باه

کنترلی تاملی" و بديل هايی از اين دست متوسل شده اند،

رسمیت شناخته و صرفا مخاالف نگااه مساتقل ماا باه آن

در میان انديشمندان اسالمی نیز شاهد تفاسایر مختلفای از

است .قادر و مختار از نظر مالصدرا کسی اسات کاه اگار

امر بین االمارين باه عناوان مبناای اساسای ساازگارگرايی

اراده کاری را نمود آن کار از او صادر گردد (همان.)325 :

اسااالمی هسااتیم و همااانطور کااه ديااديم تفساایر فلساافی

به عبارت ديگر مالك وی برای اختیاری بودن عمال ايان
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مالصدرا يکی از موفق تارين و دقیاق تارين ايان تفاسایر

وسعها" تکلیف و مساؤولیت هارکس باه میازان وساع و

است.

ظرفیت وجودی وی است.

در نظام اصالت وجودی صدرا تمام صافات کمالیاه (از

به اين ترتیب در طول تاريخ پرفراز و نشیب مسأله جبر

جمله اختیار) ما انعکاسی از صفات مطلق الهای در حاد و

و اختیار ،شاهد تالشهای مشابهی با تبیینهاای متفااوت از

مرتبه موجود ممکن و عین الربط به وجود مستقل خداوند

سوی متفکران غربای و اساالمی در توجیاه مختاار باودن

است؛ راز صعوبت و عالج ناپذيری مسأله اختیاار را نیاز

انسان هستیم .نظر نويسنده اين مقاله اينسات کاه ساازگار

در همین نکته بايد جست.

گرايی جبر و اختیار که به آزادی مطلق و فارغ العنانی قائل

لیکن حتی بر فرض خاروج از مباانی صادرايی کاه باه

نیست و بر اين باور است که جهان علی معلولی ماا تااب

اشاره خود مالصدرا راه خاواص اولیااء الهای اسات و باا

وجود چنین اختیاری را ندارد و حتای اگار داشات چناان

تغییر افق ديد ما در پرتوترسیم نظامی ناو معضال جبار و

اختیاری به فرض ترتب فايادهای بار آن جباری مرماوز و

اختیار را به نحو موجه تری مرتفع میسازد ،هناوز راهای

کنترل ناشدنی میبود ،سازگاری بیشتری باا عقال و خارد

فرا روی جويندگان اختیار انسان میماند که باه انادازه راه

جمعی و جريان معماول زنادگی دارد؛ و هماانطاور کاه

حل صدرايی پیچیده و پر محتوا نیست اما دقیقهای بسایار

ديديم تفسیر صدرايی از سازگارگرايی با مبانی و پايه های

مهم را در خود دارد .به قاول پیتار استراساون مناسابات و

خاصی که در نظام ابداعی وی ،حکمت متعالیاه ،مایياباد

مراودات معمولی ما انسانها آنچنان بنای عظیم و مساتحکم

میتواند به نحو معقول تاری ايان ساازگاری را توجیاه و

و پر اهمیتی است که مشتی يافته های احتمالی دانشمندان

تبیین نمايد.

و انديشه ورزیهای متفکران يارای فرو ريخاتن و انهادام

پی نوشتها

آن را ندارد ) .(Strawson, 2003:15متناسب با همین

 -9آزادی گرايان و سازگار گرايان هر دو معتقد باه آزادی

تعبیر در عالم اسالمی راه حل شهودی و وجدانی اختیار را

انسان هستند ،منتها در حالیکه گروه نخست دترمینیسام را

داريم :ما اختیار را به علم حضاوری در خاود مایياابیم و

به کلی ماردود مایدانناد ،گاروه دوم بررسای درساتی ياا

چنین علمی نیازمند به برهان و استدالل نیست .و باه ايان

نادرستی فرضایه دترمینیسام را باه عالماان علاوم طبیعای

ترتیب در عین اينکه نظام علیت و بای اختیااری خاود در

میسپارند و بر اين باورند که حتای اگار روزی حاکمیات

بسیاری از امور را می پذيريم اما به صراحت نقش اراده و

جبر بر جهان اثبات شود چنین چیازی تزاحمای باا آزادی

اختیار خود در تحقق افعال مان را نیز تايید میکنایم و ناه

انسان نخواهد داشت؛ اطالق عنوان سازگار گرا بر آنها نیاز

آن بی اختیاری را دال بر جبر مطلاق مایدانایم و ناه ايان

بر همین اساس است.

اختیار را به معنی تفويض محض؛ و اين چیزی نیست جز

 -7چیزی از قبیل وراثت ،شرايط محیطی ،تغییرات عصبی
برخی دارو ها...

امر بین االمرين يا سازگاری جبر و اختیار .ساحتی که هار

روانی ناشی از مصر

چند عقل نظری عرفی ما در دريافات حقیقات آن چنادان

 -3انتساب اين نمونه ها به فرانکفورت بدين جهت است

کامیاب نبوده اما وجدان حقیقت بین ما آنرا به کرات برای

که م الهايی از اين نوع را نخستین بار فرانکفورت در

ما يادآوری میکند .البته الزم به ذکار اسات کاه در بیانش

مباحث اخیر اراده آزاد مطرح نموده است.

مکتب اسالمی حتی اين اجبارهای غیار ارادی نیاز موجاد

 -4البته نمونه ذکر شده م الی ساده به جهت تفهیم مطلب

مشکل نخواهد بود زيرا به مقتضای "ال يکلف ا نفسا اال

است و از خود فرانکفورت نیست.
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