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هدف اين نوشتار بررسي برهان اصـلي دنيـل دنـت در تواـيح و توجيـه سـازگاری
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مقدمه
رابطة بين ارادة آزاد 1انسان و جبر علّي 1،از جمله مسائل کهن و دشوار فلسـفي اسـت .مقصـود از ارادة
آزاد ،توانايي و ظرفيت مشخص در انسان است .همة موجودات زنـده ،توانـاييهـايي دارنـد؛ مثـل رشـد،
توليدمثل و . . . .ا ما آنچه انسان عالوه بر ديگر موجودات زنده دارا است ،هوش (خرد يا عقل) و ارادة آزاد
است .با توجه به تمايز انسان از ديگر موجودات زنده ،به نظر ميرسد اين توانايي به قوه عقـل و تفکـر و
شناخت او مرتبط است .بعالوه ،ارادة آزاد ميتواند بر قوههای ديگر بشر تسلط و فرمان داشته باشد .بـرای
مثال ،اراده مي تواند بر بدن برای حرکتي خاص تسلط داشته باشد ،يا بر عقل به منظور توجه و دقـت بـه
مواوعي خاص فرمان دهد)Timpe, 2006: 5( .
از طرف ديگر ،بنابر جبر علّي ،همة رويدادها در عالم ،در يـك زنجيـرة اـروری علـي و معلـولي قـرار
دارند 7.به بيان ديگر ،هيچ رويدادی در عالم اتفاقي نيست و هر آنچه کـه در عـالم رد دهـد بالیـروره و
اجتنابناپذير است .دو عامل اصلي در تعريف جبر علّي وجود دارد :نخست ،رويدادهايي کـه درگذشـته رد
داده است؛ دوم ،قوانين حاکم بر طبيعت .پيوند اين دو عامل ،باعث ميشود الزاما و ارورتا يـك آينـده از
آيندههای ممکن برای هر موقعيت وجود داشته باشد )Timpe, 2006:7( .به بيان ديگـر ،اگـر جبرعلـي
صادق باشد ،هر واقعيتي بر اساس گذشتة خود و بر اساسِ قوانينِ ثابتِ طبيعت ،تنها يك آيندة مشـخص
خواهد داشت .افعالِ انسان نيز همچون موقعيتهايي معين در زمان آينده هستند کـه بـر اسـاسِ شـرايطِ
گذشتة فرد و قوانين حاکم بر طبيعت معين مي شوند .حال ،سوالِ فالسفه اين است که آيا اراده (به عنوان
يکي از پديدههای نفساني انسان) که تحت اين نظام علّي است ،در عين حال ميتواند آزاد باشد؟ در پاسخ
به اين سوال ،دو مکتب اصلي فلسفه لحاظ ميشوند :ناسازگارگرايي 6و سازگارگرايي.6
ناسازگارگرايان معتقدند ارادة آزاد و جبر علّي ،سازگار نيستند .اين فالسفه به دو دسته تقسيم ميشـوند.
اولين دسته طرفدارانِ آزادی اراده 4هستند که جبرعلّي حاکم بر اراده و افعال فاعل انساني را رد ميکننـد.
بر اساس اين نظريه ،هنگامي که فاعل بر اساس اراده ،باورها يا تمايالتش 3فعلي را انجام ميدهـد ،ايـن
اراده ،باور يا ميلِ فاعل تحت حاکميت جبر علّي پيشين نيست و فاعل ،مختار کامل است 8.دومين دسـته
از ناسازگارگرايان ،به نام جبرگرايانِ متعصب ،3معتقدند ارادة آزاد با جبرعلّي ناسـازگار اسـت .چـون آنهـا
جبرعلّي را صادق مي دانند ،ناگزيرند که ارادة آزاد را انکار کنند .براساس اين ديدگاه ،همة رخدادها در مغز
و ذهن آدميان تحت نظامِ جبری علّي و معلولي رد ميدهند)Strawson, 2011: 2( 18.
در مقابل ،عدهای ديگر از فالسفه 11معتقدند ارادة آزاد و جبر علّي سازگاراند .برخي از سازگارگرايان بـر
اين باورند که پديدههای نفساني و حاالتِ ذهني نميتوانند از سنخ حاالتِ فيزيکيِ مغز باشند .بنابراين ،در
اين حالت بايد چيزی عالوه بر بدنِ فيزيکي آدمي در او وجود داشته باشد .يـك راه حـل ايـن اسـت کـه
نفسي 11با امکانِ تأثير و تأثر با بدن وجود داشته باشد .با فرضِ صدقِ اين سخن ،هـر انسـاني از دو چيـزِ
کامال متفاوت ساخته شده است؛ يك ارگانيسمِ فيزيکيِ پيچيده و يك روح کـه امـری کـامال نفسـاني و
غيرمادی است .مدعيان اين سخن دوگانهانگاران 17ناميده ميشوند .ديدگاههای اين سه دسته از فالسـفه
مورد بحث و بررسي ما در اين نوشتار نخواهند بود.
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اما فيزيکاليست های سازگارگرا ،اوّال ،بر اين باورند که دستگاهِ فيزيکيِ پيچيدة بدن و مغز برای توايح
حيات ذهني انسان کافي است ،هرچند جزئيات اين مکانيسم پيچيده هنوز توسط علم کشف نشده اسـت؛
به عبارت ديگر ،اين گروه از طبيعتگرايان 16معتقدند دانشمندانِ علومِ تجربي ،کشف کـرده انـد کـه نـور
چيست؟گياهان چگونه رشد ميکنند؟ عیالت چگونه حرکت ميکنند و  . . .در نهايت ،روزی دانشمندان،
ماهيتِ زيستشناختيِ ذهن را نيز کشف خواهند کرد .از ديدِ آنان هر رخدادی در اين عالم ،فيزيکي اسـت
و فرايند آن را مي توان در روابط علت و معلولي فيزيکي توايح داد .ثانيا ،از ديدگاه ايـن گـروه ،ارادة آزاد
هم نوعي هويت فيزيکي است که قابل جمع با جبر علّي است.
با توجه به اين نکات ،سوال اصلي مقاله ايـن اسـت :آيـا مـيتـوان برمبنـای ديـدگاه طبيعـتگرايـان
فيزيکاليست ،توايح و توجيه قابل قبولي برای سازگاری بين جبر علّي و ارادة آزاد آدمي ارائـه داد؟ دنيـل
دنت 16از فالسفة فيزيکاليستي است که تالش کرده چنين کـاری انجـام دهـد .در ايـن مقالـه ،برهـان و
راهکار وی را بررسي و نقد ميکنيم.
مقاله حاار با صورت بندی برهان دنت شروع ميشود .شرح طبيعتگرايي و نظريه تحـول بـه عنـوان
پيشزمينه انديشههای دنت قسمت بعدی مقاله را تشکيل ميدهند .سپس با تفسير جبر علّـي بـر مبنـای
طراحي موجودات (در قالب نظرية تحول) ،تالش دنت برای تواـيح و توجيـه مقـدمات برهـان را نشـان
ميدهيم .در پايان مقاله نيز ،به اختصار هرچه تمامتر ،نقد يکي از فالسفه معاصر به نـام سـام هـريس،14
عليه مقدمة نخست برهان دنت بيان مي شود .بعالوه با بررسي و نقد مقدمات برهان و اشاره بـه ابهامـات
در معنای ارورت علّي ،نشان داده ميشود که راه حل دنت ،راايتبخش و کارآمد نيست.
 .5برهان دنيل دنت در موافقت با سازگارگرايی
دنت ( )Dennett, 2003به منظور بيان ديدگاهش در موافقت با سازگارگرايي از مثالها و مـدلهـای
متعددی استفاده ميکند که باعث ميشود اصل مشکل (هدف اصلي) تا حدودی پنهان شود .اما ميتـوان
آنچه را که از ديدگاه وی به صـورت منسـجم و در قالـب اسـتدالل برداشـت مـيشـود ،بـه شـرح زيـر
صورتبندی کرد:
بنا بر فيزيکاليسم ،همة افعال و افکار ما (انسانها) ،آگاهانه يا ناآگاهانه ،يا فيزيکـي يـا مبتنـي بـر امـر
فيزيکي 13يعني در نهايت ،محصول مغز هستند.
ارادة آزاد ما (انسانها) ،به عنوان يکي از مصاديق افعال و افکار ما ،محصول مغز ما است.
از ط رف ديگر ،هر آن چه محصول مغز ما است ،مصداقي از آن چيزی است که به نوعي تحـت اراده و
اختيار (آزاد) ما است.
بنابراين ،افعال و افکار ما محصول ارادة آزاد ما هستند.
از طرف ديگر ،رخدادهای مغزی ما (فيزيولوژی اعصاب ما) کامالّ تحت روابط علت و معلولي است.
پس افعال ارادی انسان تحت روابط (جبری) علّي و معلولي هستند.
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پس ارادة آزاد ما تحت روابط (جبری) علّي است.
پس ارادة آزاد با عليت (جبر علّي) سازگار است.
برای توايح و توجيه استدالل فوق از ديدگاه دنت ،الزم است ابتدا و در ادامه ،مباني و پيشزمينههای
فکری را که مبتني بر آنها اسـتدالل فـوق صـورت بنـدی شـده اسـت ،شـرح دهـيم .مهـم تـرين ايـن
پيشزمينهها عبارتند از طبيعتگرايي فيزيکاليستي 18و نظريه تحول داروين.
 .3طبيعتگرايی فيزيکاليستی
يکي از مسائل قديمي فلسفه اين است که با فرضِ داشتنِ آگاهي و شعور ،يا به عبارت ديگـر توانـايي
شناخت ،برای انسان ،چه ربط و نسبتي ميان مغز 13و آگاهي 18برقرار است؟ آيا ذهنِ آدمي چيزی جدای از
مغز ،يا همان مغز است؟ آيا افکار ،احساسات ،ادراکهـا ،دردهـا ،آرزوهـا و  ...امـوریانـد کـه عـالوه بـر
فرايندهای فيزيکيِ مغز رد ميدهند؛ يعني پديدههايي هستند که با نامِ امورِ ذهني 11شناخته ميشوند ،يـا
بخشي از فرايندهای فيزيکي مغز هستند؟
طبيعتگرايي فيزيکاليستي ديدگاهي برای پاسخ به پرسشهای فلسـفي (از گونـة پرسـشهـای فـوق)
براساس باور به فيزيکي بودن موجودات و غالبا بر اساس روشهای تجربي و ابزار علم است .يکي از علـل
پيدايش و رشد اين روش در فلسفه معاصر ،پيشرفت علوم طبيعي 11در عصر جديد است.
16
طبيعتگرايي از دو جنبه قابل بررسي است :الف) هستيشناسانه (متافيزيکال) 17ب) روششناسانه.
الف) بر مبنای طبيعتگرايي هستيشناسانه ،در عالم ،موجودات مافوق طبيعي 16وجود ندارند؛ به عبارت
ديگر ،عالم فقط شامل اشيايي است که مي توانند با علوم طبيعي مطالعه شوند ،و همة موجودات در عـالم
در محدودة زمان و مکان فيزيکي قرار دارند.
ب) بر اساس طبيعتگرايي روش شناختي ،برای بررسـي ،شـناخت و جسـتجوی واقعيـت تنهـا بايـد از
روشهای علمي استفاده کرد .همچنين برای توايحِ هر رخـداد بايـد علـتهـايي را مطـرح کـرد کـه در
طبيعت حیور دارند ،نه اين که موجوداتِ مافوق طبيعي علتِ آن باشند .اصل و اساسِ اين ديدگاه همـان
تجربهگرايي 14است(Papineau, 2007: 3).
با توجه به مقدمه اول برهان دنت ،عدهای از پيروان طبيعتگرايي هستيشناسانه نه تنها برای تواـيح
هوياتي مانند فکر ،زبان ،آگاهي ،ميل ،اراده و نظاير آنها از علوم طبيعي استفاده ميکننـد ،بلکـه مـدعي
هستند که ذهن و پديدههای ذهني چيزی جز پديدههای طبيعي نيستند .به عبارت ديگـر ،اصـل اساسـي
آنها در مطالعه پديدههای ذهني اين است که به غير از روشهای تجربي و شـناختي در علـوم طبيعـي،
روشهای ديگر 13منجر به خطا ميشوند .زيرا واعيتهای التفاتي 18انسان مانند باور ،ميـل ،تـرس و ،...
همگي پديدههای روان -فيزيکي 13هستند(Papineau, 2007: 8) .
درواقع ،ادعای فيزيکاليستها که پيرو چنين ديدگاهي هستند ،اين است که هر چيزی که آثار فيزيکـي
دارد مي بايست خود ،موجودی فيزيکي و يا در نهايت مبتني بر موجودی فيزيکي باشـد .بـر همـين مبنـا،
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ذهن آدمي چيزی جدای از مغز نيست و حاالتي مانند افکار ،احساسات ،دردها ،آرزوها ،اراده و . . .وابسـته
به امور فيزيکي هستند و ذيل روابط علت و معلولي فيزيکي تواـيح داده مـيشـوند .ايـن نکـات همـان
مطالب بيان شده در مقدمات اول و دوم استدالل دنت است .از اين روست که دنـت مـدعي اسـت هـيچ
ارورتي ندارد آدمي برای داشتن ارادة آزاد از دو جزءِ نفس و بدن تشکيل شـده باشـد .بنـابراين ،درسـت
است که بسياری از انديشمندان در طولِ زمان همواره از اين که بپذيرند اذهانِ ما ،همان مغـز مـا اسـت،
پرهيز کرده اند .امّا اين نيز از ديدگاه فيزيکاليستها درست است کـه بـه گفتـه فيلسـوف علـم ايتاليـايي،
جيورلي « :78ما يك نفس هستيم امـا ايـن نفـس از تعـداد زيـادی ربـات کوچـك سـاخته شـده اسـت»
()Dennett, 2003: 1
 .9نظريۀ تحول داروين
دنت به عنوان يکي از پيروانِ نظرية تحول ،71معتقد است که طبيعت طي ميليونها سال دچار پيشرفت
و تحول شده است و تمام موجوداتِ زنده با همة تنوعي که دارند از نياکاني مشترک پديد آمدهاند .مطابق
اين نظريه ،زمان آغاز حيات حدودا به چهار ميليارد سال پيش ميرسد .نيم ميليارد سـال طـول کشـيد تـا
اولين ساختارهای زنده شکل گرفت و در نهايت به ساختار امروزی متشکل از سلولهای بسـيار پيچيـده،
رسيد.
بنا به اين نظريه ،انسانها به عنوانِ جزئي از فرآيند تحول ،موجوداتي تشکيل شده از ميليونها سـلول
هستند که به طرزی شگفتانگيز و بدون هيچ هدايتکننده ای بيروني ،خود را مديريت کرده و در مقابـلِ
ت کـامال هماهنـگ در کنـار يکـديگر بـه فعاليـت
هر موجودِ خارجي به دفاع از خود پرداخته و بـه صـور ِ
مي پردازند .در اين مسير ،سلولهای اعيف از ميان رفته و سلولهايي بـا کـارايي بهتـر جـايگزين آنهـا
71
شده اند .اين فعاليتها با نظمي حداکثری در بدن رد ميدهند؛ نظمي که دنت آن را به نظمي فاشيستي
تشبيه ميکند)Dennett, 2003: 2( .
بنا به ادعای وی ،تفاوتها در ميان انسانها ،مثل تفاوت در شخصيتها ،تفـاوت در زبـانهـا و ،...بـه
دليل تفاوت در کارکردهای همين مجموعه سلولها يا رباتهای جزيي در وجودِ انسانهاست که در طول
زندگي رشد کرده و تجربه کسب ميکنند .دنت از نظريه تحول داروين استفاده ميکند تا تعريـف اصـالح
شده خود از جبر علّي را ارائه دهد .اينك با توجه به پيشفرضهای مذکور و به منظـور تواـيح و توجيـه
مقدمات استدالل دنت ،در ادامه به تعريف وی از جبر علّي ميپردازيم.
 .4جبر علّی از نگاه دنت

99

بنابر نگاهي سنتي ،اگر جبرعلّي بر عالم حاکم باشد ،تمامي تالشها و ميلهای بشر بر مبنای ارادة آزاد
وی ،توهمي بيش نخواهد بود .در تفسيری خاص از عالم و همچنين نظرية اتمي ،76چنين فرض ميشـود
که ارتباطاتِ علّي مابين اتمها که متعين و جبری هستند ،علت رخدادهای قابل رويـت 76نيـز هسـتند .در
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نتيجه ،همة رخدادها جبری هستند و جايي برای اراده و انتخابِ آزاد وجود ندارد .دنت برای آشکارسازی و
رفعِ ابهام از مواوع ،ابتدا تعريف کوتاه و مفيد وناينويگن از جبرعلّي را نقل ميکند« :جبر علّي نظريهای
است که ميگويد برای هر لحظه قطعا يك آيندة ممکـنِ فيزيکـي وجـود داردInwagen, 1983: 3) ».

(Van

دنت سه اشتباهِ رايج پيرامون اين مفهوم را بيان ميکند )1 :بسياری از انديشمندان فرض کردهانـد کـه
جبر علّي منجر به اجتنابناپذيری ميشود )1 .بسياری فرض کردهاند که نبود جبرعلّـي مـا را تبـديل بـه
فاعلهايي آزاد خواهد کرد ،و اينکه قابليت انتخاب و آزادیهای مختلف نميتواند در يـك عـالم متعـين
محقق شود )7 .باالخره ،اين که در عالمِ جبری گزينههای واقعي برای انتخاب فرد به منظور انجـام فعـل
آزادانه وجود ندارد و فرد تنها ملزم به انتخاب يك گزينه است)Dennett, 2003: 25( .
دنت تالش مي کند بر اساس دو اصل ،انتخاب طبيعي و نظريه تحول ،و با تمسك به طراحي برخـي از
مدلها و دادههايي در محيطهای شبيهسازی شده ،74اين سه مبنای به زعم خود اشتباه را کنار گذاشـته و
رويکرد ديگری در مورد جبر علّي ر ا توايح دهد تا بر اساس آن بتواند در مقدمه پـنجم و ششـم برهـان
خود ،رخدادهای مغزی انسان و به تبع آن افعال ارادی را از شرايط اروری 73و جبری علّي رهايي بخشد
و در نهايت ،سازگاری جبر علّي با ارادة آزاد را نشان دهد؛ به عبارت ديگر ،او با تفسيری بديع از جبرعلّـي
و توايح تفاوت آن با اجتنابناپذيری 78سعي دارد ارورت جبری در روابط علت و معلولي را کنار گـذارد.
در ادامه مهم ترين نکاتي را که وی برای توايح و توجيه رويکرد خود برگزيده است ،به اختصار تواـيح
ميدهيم .در قالب اين توايحات نيز به بررسي و نقد تفسير دنت از جبر علّي خواهيم پرداخت.
 .1تمايز جبرعلّی از اجتنابناپذيری
مهم ترين مواوع طرح شـده توسـط دنـت بـرای تفسـير جبـر علّـي ،تواـيح تفـاوت آن بـا مفهـوم
اجتناب ناپذيری است .وی برای توجيه اين ادعا به نظريه تحول داروين روی ميآورد؛ بـه عبـارت ديگـر،
هدف دنت از طرح و بررسي نظرية تحول داروين تقويت اين رويکرد است که نشان دهد ميتوان به جبر
علّي معتقد بود و در عين حال آن را معادل اجتنابناپذيری در نظر نگرفت .به بيـان ديگـر ،بـه زعـم وی
نظرية داروين ميتواند راهي بگشايد که در آن ميتوان در عين پذيرش عليت ،با انکـار اجتنـابناپـذيری
افعال آدميان ،آنها را موجوداتي مختار و آزاد به حساب آورد؛ يعني ،نشان داد که اراده آزاد بـا جبـر علّـي
سازگار است.
دنت تمايز ميان دو مفهوم جبر علّي و اجتنابناپذيری را بر اين مبنا توايح ميدهـد کـه عـالم جبـری
بهگونهای طراحي شده است که موجودات و ارگانيسمهای زنده ميتوانند از آسـيبديـدگي و زيـانديـدن
اجتناب کنند .بعالوه ،اين اجتنابپذيری هيچ ناسازگاری با حاکميت جبرعلّي که بنا بر آن ،همـه رخـدادها
همچون حلقه های معين و مشخص يك زنجيره علّي و معلولي هستند ،ندارد؛ به عبارت ديگـر ،در عـوالم
جبری هر رويدادی اجتنابناپذير نيست ،و جبر علّي ما را ملزم به اجتنابناپذيری نميکنـد .بـرای توجيـه
اين ادعا ،دنت استداللي به شرح زير اقامه ميکند)Dennett, 2003:56( :
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الف) در بعیي عوالم جبری ،اجتنابکننده هايي وجود دارند که از آسيب و زيـان ،اجتنـاب و جلـوگيری
ميکنند.
ب) بنابراين ،در بعیي عوالم جبری ،از بعیي چيزها اجتناب شده است.
ج) هرآنچه اجتناب شده ،اجتنابپذير است.
د) بنابراين ،در بعیي عوالم جبری ،همه چيز اجتنابناپذير نيست.
نتيجه) بنابراين ،جبر علّي مستلزم اجتنابناپذيری نيست.
حال ،دنت تعريف خودش از جبر علّي را که با تعريف سنتي يکي است ،بدين صورت بيان ميکند :اگـر
جبرعلّي صادق باشد آنچه رد ميدهد خروجيهايي متعين73هستند که نتيجه مجموعة کامل علـتهـا در
هر لحظه هستند )Dennett, 2003: 57( .اما وی مدعي است آنچه که از اين تعريف بـه صـورت زيـر
برداشت ميشود ،اشتباه است :اگر جبر علّي صادق باشد هر آنچه رد ميدهد خروجيهايي اجتنابناپذيرند
که نتيجه مجموعة کامل علتها در هر لحظه هستند .به عبارت ديگر ،در تعريف جبرعلّي به جای اينکـه
از لفظ «متعين» استفاده شود ،به اشتباه از لفظ «اجتنابناپذير» استفاده شده است.
از ديدگاه دنت ،هنگامي که فعل يا رويدادی را غيرقابلاجتناب ميدانيم ،بدين معناست که اين رويـداد
برای همه افراد (يا فاعلها) در زمان مورد نظر و در همة مکانها اجتنابناپذير است .اما اين گزاره ،اعم از
صادق يا کاذب ،به جبر علّي وابسته نيست ،بلکه به شرايطِ محيطي 68وابسته استDennett, 2003: ( .
 )57به عبارت ديگر ،حتي اگر فعل يا رويدادی اجتنابناپذير باشد ،علّـت آن شـرايط محيطـي اسـت ،نـه
اينکه جبر علّي چنين اجتنابناپذيری را ايجاد کرده باشد.
در توايح خود از تفاوت گذاشتن بين جبر علّي و اجتنابناپذيری ،همه توجه و تمرکز دنت بر طراحـي
اين عالم ،بر پاية دو اصل انتخاب طبيعي و جهش است 61.حال ،طراحي عالم و موجودات چگونـه اسـت؟
دنت معتقد است ارگانيسمهای زنده بر اساس طراحيشان و با جمعآوری اطالعـات از شـرايط محيطـي،
واکنش هايي نسبت به اطرافشان نشان ميدهند و از آسيبها جلوگيری و اجتناب ميکنند .بر طبق نظرية
تحول ،تقريبـا چنـد ميليـارد سـال پـيش ،زنـدگي بـر روی ايـن سـياره توسـط يـك برنامـه و طراحـي
خود_محافظتي61و خود_زايشي ،67و بدون هيچگونه معجزهای و طي فرايندی آرام به نام انتخاب طبيعـي
به وجود آمده است؛ فرايندی که هنوز ادامه دارد .در طول اين مسير ،جلوگيری و اجتنـاب از آسـيبهـا و
خطرات نيز وجود داشته است 66.برای پرهيز از چنين خطراتي و يا رفـع آنهـا ،گـاهي اوقـات بـا جهـش
66
ژنتيکي ،موجودات سازگارتر با طبيعت ايجاد شده اند .در فرايند انتخاب طبيعي ،مشکالت و تداخلهـای
سيستم در طول زمان و بسيار آهسته ،از بين رفته و حل ميشوند .البته اين بدين معني نيسـت کـه يـك
خالق آگاه ،حل مش کالت را بر عهده دارد ،بلکه فرايند انتخاب طبيعي و جهـش ،مسـيری خودکفـا بـرای
تغيير و تحول و توانايي ارگانيسم های زنده برای ادامه بقا هستند .نکتة حائز اهميت اين است که بسياری
از ارگانيسمها در مقابل مشکالت پيشرو با تغييراتي در خود برای مقابله و ادامه حيات مجهز مـيشـوند.
بنابراين ،کل فرايند زنده ماندن ارگانيسمها براساس تغييرات اتفاقي 64است که بهصورت موفقيـتآميـزی
عمل کرده اند ،نه اينکه تغييری خردمندانه صورت گرفته باشد .بدين ترتيب وجود يك فرمانروای عاقـل و
خردمند برای شناخت و حل مشکالت ارگانيسمها نياز نيست)Dennett, 2003:52( .
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دنت مدعي است ما انسانها نيز بدين صورت تعليم يافتهايم که نسبت به آينده خـود تأمـل کنـيم و از
خود بپرسيم که در آينده چه پيش ميآيد .البته امروزه برای دريافت اطالعاتي دقيق از عالم بيرون از خود،
در تنگنا و محدوديت هستيم .دنت ايـن محـدوديتهـا را اجتنـابناپـذيرها مـينامـد .امـا فهرسـت ايـن
اجتنابناپذيرها (محدوديتهای اطالعاتي) روز به روز با پيشرفت علم کوچکتر ميشود؛ به عبارت ديگر ،با
افزايش شناخت و اطالع از شرايط محيطي توسط علم ،محدوديتهای اطالعاتيمـان و در نتيجـه ،تعـداد
63
اجتنابناپذيرها ،کاهش مييابد.
تا اينجا مي توان دو ادعای اصلي دنت را به شرح زير خالصه کرد :نخست ،جبرعلّي و اجتنابناپـذيری
هم معنا نيستند و جبرعلّي ،الزاما (ارورتا) اجتنابناپذيری را نتيجه نميدهد .دوم ،همة فرايندها ،از جملـه
اجتنابشدهها (اجتنابپذيرها) تحت حاکميت جبرعلّي هستند .نتيجه اينکه دنت تالش ميکنـد در عـين
حفظ اصل علّيت ،اين ادعا را که آينده ،محتوم و غيرقابلاجتناب است ،رد کند و آيندهای باز و گشـوده در
برابر آدمي قرار دهد تا ارادة آزاد وی را توجيه کند .بنابراين ،همانگونه که در مقدمات استدالل وی آمـده
است ،رخدادهای مغزی تحت روابط علّي قرار دارند ،اما الزمة آن نفي ارادة آزاد نيست.
 .1نقد سام هريس به برهان دنت
سام هريس به عنوان يکي از هواداران جبر علّي ،معتقد است با فرض سازگاری ارادة آزاد و جبـر علّـي
نميتوان معنايي برای ارادة آزاد يافت .همچنين ،وی مدعي است که گزارههای علمـي قـادر بـه تواـيح
اراده آزاد نيستند .از طرف ديگر ،وی ميپـذيرد کـه ارادة آزاد را در افکـار و اعمالمـان تجربـه و احسـاس
ميکنيم .امّا وی اين احساس را ناشي از نوعي توهم ميداند)Harris, 2012: 81( 68.
در واقع ،انتقاد اصلي هريس متوجه بند نخست استدالل دنت است که بنابر آن ،همه افعال و افکارمان
ناشي از مغز يا خود ما هستند ،حتي اگر به علتهای آنها ناآگاه باشيم؛ به عبارت ديگر ،هرآنچه مغـز مـا
تصميم بگيرد و انجام دهد ،خواه آگاهانه يا ناآگاهانه ،چيزی است که ما انجام داده و تصـميم گرفتـهايـم.
( )Harris, 2012: 66هريس مدعي است به چه دليل آنچه در مغز ميگذرد ،چون فراوردة مغز يا خـود
ماست ،پس معلول ارادة آزاد ماست؟ به عبارت ديگر ،بسياری از فعل و انفعاالت شيميايي در مغز و بـدن،
بدون اطالع و آگاهي ،رد ميدهند و تصميم ،هيچ تأثيری در رد دادن يا ندادن آنها ندارد .پـس آيـا بـه
راستي ميتوان آنها را محصول تصميم و ارادة آزاد و آگاهانه در نظر گرفت؟ بعيد است کـه پاسـخ ايـن
پرسشها مثبت باشد .اما اگر دنت هم چنان بر چنين چيزی باشد ،در اين صورت بايد بپذيرد که مسئوليت
اخالقيِ ،به عنوان مثال ،فعل و انفعاالت ويروسها و ميکروبها در بدن من هم چون جزئي از بدن مـن
است ،با من است؛ ولو اينکه آنها بهطور ناآگاهانه به ارادة من تعلق گرفته باشند 63.بنابر آنچه ذکر شـد،
هريس مقدمه نخست استدالل و در پي آن ،نتيجة برهان دنت را مبني بر سازگاری ارادة آزاد و جبر علّي،
راايتبخش و قابل پذيرش نميداند.
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 .3نقد ديدگاه دنت در موضوع ضرورت علّی
در نقد ديدگاه دنت ابتدا به نظر ميرسد که اصل علّيت 68و در پي آن ارورت علّي بـهعنـوان يکـي از
پيشزمينهها و اصول انديشه او به گونهای وااح ،تفسير و معنا نشده است .اصل علّيت که براسـاس آن،
هر پديدهای (معلولي) ناگزير نياز به علّتي دارد ،از ديرباز همواره ذهن آدمي را به خود مشغول داشته است.
افالطون با اعتقاد به اين که هر حادثهای به ارورت بايد در ارتباط با علّتي پديد آيـد ،بـه تحليـل انـواع
علّتها پرداخت .توجه به نقش ارورت که افالطون در بيان اصل علّيت به کار ميبرد ،از اهميّت زيـادی
برخوردار است ،زيرا بعدها به عنوان رکن اصل علّيت به شمار آمد .ارسطو و همچنين فالسفه رواقـي نيـز
با اعتقاد به اين که هيچ حادثهای بدون علّت محقّق نميشود ،بر اروری بودن رابطة علّي تأکيد داشتند.
()Hospers, 1997: 148
در دوران معاصر مسأله ارورت علّي بار ديگـر مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت .برخـي از فيلسـوفان
تحليلي61به پيـروی از هيـوم( ،)Morris & Brown, 2014منکـر اـرورت هسـتيشناسـانه در عـالم
هستياند و بر همين اساس ارورت علّي را نيز انکار ميکنند 61.در واقع ،برخي از فيلسوفان تحليلي منکر
عينيبودن66ارورت هستند و آن را مقولهای معرفتشناختي 66ميدانند که ربطي به هسـتيشناسـي 66و
عالم اعيان ندارد.
64
جان هاسپرس در کتاب مدخلي بر تحليل فلسفي  ،فصلي را به بحث از ارورت اختصاص داده است.
( )Hospers, 1997:132-151وی مدعي است واژه «ارورت» ميتواند به يکي از سه معنای زيـر بـه
کار برده شود که البته هيچ کدام ربطي به عالم اعيان ندارد:
« )1ارورت» به معنای گزارهای امری يا انشايي؛ مانند «عدالت اروری اسـت» يـا «بايـد عـدالت را
برقرار کرد».
« )1ارورت» به معنای منطقي که به طور معمول بين مقدمات استدالل و نتيجه برقرار ميشود؛ مانند
«سقراط انسان است و هر انساني ميميرد ،پس بايد چنين باشد که سقراط ميميرد».
« )7ارورت» به معنای بيان شرط الزمِ يك پديده يا رخداد؛ مانند اينکه گفته ميشود «برای حيـات
موجودات زنده اروری است که اکسيژن موجود باشد».
عليرغم تأکيد هاسپرس ،به نظر ميرسد نوع سوم ارورت در واقع به وجهي از وجـوه هسـتيشناسـانه
پديدهها برگردد .در هر صورت ،نکتة مهم اين است که براساس تحليل فوق بدانيم ارورت علّـي ،کـدام
گونه از انواع ارورت است .در واقع ،هاسپرس مدعي است که اوال ،ارورت علّـي چيـزی خـارج از سـه
گونه ذکر شده برای ارورت نيست .ثانيا ،نبايد ارورت علّي را با ارورت امری و انشـايي و يـا اخالقـي
يکي گرفت ،چون ارورت علّي بهطور معمول به پديدههای طبيعي اسناد داده ميشود که مواوع امـر و
نهي و توصيه اخالقي نيستند.
سوم اين که نبايد گمان کرد که ارورت علّي از سنخ ارورت منطقي است؛ چون مصـاديق اـرورت
منطقي همواره به صورت مقدم بر تجربه و به نحو پيشيني 63معلوماند ،درحالي که مصاديق ارورت علّي
همواره مؤخّر بر تجربه و به نحو پَسيني 68شناخته ميشوند.

95

آرش خاکساری رنانی ،ميرسعيد موسویکريمی
)(Arash Khaksari Renani/ Mir Saeed Mousavi Karimi

با توجه به اين نکات ،هاسپرس معتقد است تنها تحليل درست برای ارورت علّي ،ارجاع آن به شـرط
الزم (مورد سوم) است .بنابراين ،وقتي ،به عنوان مثال ،گفته ميشود آتش و حرارت رابطهِ اروری علّـي
دارند ،در واقع چيزی جز اين بيان نميشود که برای ايجاد حرارت ،وجود آتش الزم است؛ به عبارت ديگر،
اين گفته به اين معنا نيست که با بودن آتش ،ارورتا حرارت هم موجود ميشود ،بلکه صرفا بيان ميکند
که برای ايجاد حرارت ،الزم است آتش وجود داشته باشد.
حال ،سؤال پيش رو اين است که آيا دنت واقعيتي عيني برای ارورت علّي قائـل اسـت (بـا توجـه بـه
اعتقاد وی به حاکميت جبر علّي بر عالم) يا همانند برخي از فالسفه تحليلي ،منکر عيني بـودن اـرورت
علّي است (با توجه به مدعای او برای تمييز دادن جبر علّـي و اجتنـابناپـذيری)؟ در صـورت انکـار ،وی
کداميك از سه معنای مذکور برای ارورت علّي را مدنظر دارد؟ هرچند دنت به صراحت مواع خود را در
اين مورد بيان نکرده است ،اما به نظر نمي رسد وی مواعي مخالف هاسپرس داشـته باشـد؛ بـه عبـارت
ديگر ،وی نيز اعتقاد به ارورت عيني عليت ندارد.
در هر حال ،عليرغم ديدگاههای متفاوت فالسفه در توايح معنای ارورت ،بـه نظـر مـيرسـد فصـل
مشترک همه ديدگاهها وفاق بر سر لوازم وجود ارورت علّي است .به نظـر مـيرسـد الزمـة گريزناپـذير
ارورت علّي اين است که از هر علت معين ،معلولي معين و مشـخص صـادر شـود .در غيـراينصـورت،
توايح نظم علّي حاکم بر جهان طبيعت و پيشبيني پذيری حوادث که مبنا و هدف علوم تجربـي اسـت،
معیلي تقريبا غيرقابل حل خواهد بود.
اينك ،با در نظر گرفتن ديدگاه دنت مبني بر تفکيك جبر (ارورت) علّي از اجتنابناپـذيری ،دو حالـت
ممکن برای وجود ارورت را که وی ميتواند برگزيند ،مورد بررسي قرار ميدهيم؛ نخست ،اگر وی منکر
ارورت علّي باشد ،پس الزمة ارورت را نيز نميپذيرد .در اين صورت ،چنين نخواهد بود که از هر علت
معين ،معلولي معين و مشخص صادر شود؛ بلکه وقوع رخدادها به شانس و اتفاق ارجاع داده خواهند شـد.
در چنين جهان مشوشي ،بحث از سازگارگرايي ديگر لغو خواهد بود ،زيرا معیـل سـازگارگرايي چگـونگي
جمع بين ارورت (جبر) علّي و اراده آزاد است.
دوم ،اگر دنت ارورت (جبر) علّي را بپذيرد ،پس الزمة ارورت علّـي را نيـز پذيرفتـه اسـت .در ايـن
صورت ،از هر علت معين تنها يك معلول معين و مشخص صادر ميشود؛ بـه عبـارت ديگـر ،در صـورت
ايجاد معلول توسط علّت ،تنها يك آينـده ممکـن وجـود خواهـد داشـت .در واقـع ،ايـن ،همـان تعريـف
همدالنه ای است که دنت از ون اينويگن نقل ميکند و پيشـتر بـه آن اشـاره کـرديم .در چنـين حـالتي،
ارورت علّي مالزم با اجتناب ناپذيری است .زيرا فرض ايجاد يك آينده معين از گذشته معين چيزی جـز
اجتناب ناپذيری يك نوع آينده نيست .در چنين جهاني ،نقش ارادة آزاد چيست و چگونـه اسـت؟ بـه نظـر
مي رسد در اين عالم ،راه حل دنت برای ايجاد سازگاری بين جبر علّي و اراده آزاد که مبتني بر تمايز جبـر
علّي از اجتنابناپذيری است ،ديگر کارساز نيست.
از نگاهي ديگر در نقد ديدگاه دنت ،ميتوان گفت به نظر ميرسد وی غافل است از اينکه امر طراحي،
تنها در دو حالت امکانپذير است؛ نخست ،طراحي براساس اصول و قوانيني مشخص (تحت نظام جبـری
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علّي) که در اين صورت ،طراحي با جبرعلّي سازگار است ،اما ديگر اجتنابپذيری معنا نخواهد داشت .دوم،
طراحي بر اساس شانس و اتفاق که اين حالت با حاکميت جبر علّي (به عنوان پـيشفـرض او) ناسـازگار
است.
دنت در مقدمة نخست استدالل خود ،مدعي است در بعیي عوالم جبـری اجتنـابکننـدههـايي وجـود
دارند که از آسيب و زيان ،جلوگيری ميکنند .در چنين عوالمي ،يا اجتناب از وقـوع يـك رويـداد ،معلـول
علتي نيست ،که در اين صورت دنت منکر عليت ميشود .در حالت دوم ،اجتنابپذيری ،خـود تـابع اصـل
عليت است .در اين صورت ،عليت يا امر امکاني يا اروری است .اگر دنت منکـر اـرورت و جبـر علـي
باشد ،ديگر نيازی به صورتبندی استدالل بـرای توجيـه سـازگارگرايي نـدارد ،و در واقـع آن چـه را کـه
ميخواهد اثبات کند ،پيشفرض گرفته است .اما اگر وی به ارورت علّي معتقد اسـت ،در ايـن صـورت،
اجتنابپذيری ،برخالف ادعای وی ،تابع و همراه جبر علّي است .اجتنابپـذيری ،خـود امـری اـروری و
اجتنابناپذير خواهد بود .بنابراين ،دنت نميتواند با تفکيك ارورت علّي از اجتنابناپذيری استدالل خـود
را پيش ببرد.
باز به بياني ديگر ،اگر طراحي در معنای نخست اتخاذ شود ،همه رخدادها تحت روابـط اـروری جبـر
علّي بوده و در نتيجه ،رويدادهای مغزی و اراده آزاد انسان نيـز تحـت همـين روابـط ،اـروری و جبـری
خواهند بود؛ برخالف آن چه دنت در پي اثبات آن است .از طرف ديگر ،اگر طراحي در معنـای دوم اتخـاذ
شود ،حاکميت جبر علّي بر عالم (به عنوان پيشفرض دنت) زير سؤال ميرود و به تبع آن ،سازگاری ارادة
آزاد و جبر علّي امری بيمعنا خواهد بود .ماحصل کالم اين که به نظر ميرسد دنت عليرغم صورتبنـدی
برهاني بديع بر مبنای تفسيری خاص از جبر علّي برای حل مشـکل اساسـي سـازگارگرايي ،نـه تنهـا در
توايح و توجيه بندهای پنجم وششم برهان خود ناتوان است و در نتيجه استداللي قابل پذيرش و کارآمد
ارائه نميکند ،بلکه در ارائة پاسخي قانعکننده به برهان نتيجه که عليه سازگارگرايي اقامه شده نيز ناموفق
است.
نتيجهگيری
در اين مقاله نشان داديم چگونه دنيـل دنـت بـا اسـتناد بـه پـيشفـرضهـايي چـون طبيعـتگرايـي
هستيشناسانه و روششناسانه و هم چنين نظريه تحول ،قصد دارد نشان دهد جبر علّي حاکم بر عـالم بـا
اراده آزاد سازگار است .برمبنای طبيعتگرايي هسـتيشناسـانه (فيزيکاليسـم) ،هـر پديـدهای در عـالم يـا
فيزيکي يا در نهايت مبتني بر امری فيزيکي است .بنا براين ديدگاه ،ذهن نيز چيزی جز يك پديده طبيعي
نيست .بر اساس چنين پيشفرضهايي ،بندهای اول تا چهارم برهان دنت شکل ميگيرند.
به منظور توايح و توجيه مقدمات استدالل ،دنت تفسيری از جبر علّي بر اساس نظريه تحول و نحوه
طراحي عالم ارائه مي دهد تا بتواند سازگاری جبر علّي با اراده آزاد را نشان دهد .وی جبر علّي را مالزم بـا
اجتنابناپذيری نميداند و بين آن دو فرق ميگذارد .به زعم وی ،انسان همانند ميليونها ارگانيسـم زنـده
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ديگر برای جلوگيری و اجتناب از خطرات به گونهای توانمند طراحي شده است .اين اجتنابپذيری نيز بـا
حاکميت جبر علّي هيچ تناقیي ندارد .از اين رو ،حاکميت جبر علّي منجـر بـه آينـده و مـاهيتي ثابـت و
متعين برای انسان نميشود .امّا در اين مقاله نشان داديم ،عالوه بر ساير اشـکاالت ،آنچـه کـه اسـتدالل
دنت را ناکارآمد مي کند ،غفلت از معنای ارورت علّي و امر طراحي است .زيرا طراحي تنهـا در دو حالـت
امکان پذير است؛ نخست ،طراحي براساس اصول و قوانيني مشخص (تحت نظام علّي) که در اينصـورت
با جبرعلّي سازگار است .امّا الزمة چنين حالتي اين است که از يك گذشته معين و ثابت ،تنها يك آينـده
معين و ثابت به دست خواهد آمد .روشن است که در چنين عالمي ،ديگر اجتنـابپـذيری وجـود نخواهـد
داشت .دوم ،طراحي بر اساس شانس و اتفاق که اين حالت ،برخالف پيشفرض دنت ،نيز با حاکميت جبر
علّي ناسازگار است .بعالوه ،آشکار است که در چنين عالمي مشکل سازگارگرايي اصوال محلـي از اعـراب
نخواهد داشت .بنابراين ،برهان دنت له ديدگاه سازگارگرايي ،راايت بخش و کارآمـد نيسـت .نکتـه آخـر
اين که هرچند ارادة آزاد با فيزيکاليسم بماهو فيزيکاليسم ناسازگار نيست ،امّا برای توجيـه ايـن سـازگاری،
فيزيکاليستها بايد به دنبال راه حل ديگری غير از راه حل دنت باشند.
پینوشتها
1. Free Will
2. Causal Determinism

 .7مقصود از عليت ،رابطهای ميان يك رويداد (علت) و رويدادی دوم (اثر يا معلـول) اسـت کـه در آن،
رويداد دوم نتيجه رويداد نخست است .به عبارت ديگر ،تحقق رويداد دوم ،متوقف بـر وجـود رويـداد اول
است.
4. Incompatibilism
5. Compatibilism
6 .Libertarianism
7 .Desire
 .8از فالسفة مشهور اين مکتب ،ريد ( ،)Thomas Reidچيزلم ( ،)Roderick M.Chisholmتيلور

( ،)Richard Taylorکين ( )Robert Kaneو اکانر ( )Timothy O'ConnorهستندStrawson, ( .

)2011: 2

9. Hard Determinists

 .18از فالسفة مشـهور ايـن مکتـب مـيتـوان اسـپينوزا ،هنـدريچ ( )Ted Honderichو پريسـتلي
( )Joseph Priestleyرا نام برد)Strawson, 2011: 2( .
 .11از فالسفة مشهور سازگارگرا ميتوان به الک ،هيوم ،استراوسون ( ،)P. F. Strawsonفرانکفورت
( ،)Harry Frankfurtدنت ( )Daniel Dennettاشاره کرد)Strawson, 2011: 2( .
12 Soul

Dualists .17؛ از فالسفه مطرح با ديدگاه دوگانهانگاری مـيتـوان بـه افالطـون ،ارسـطو ،دکـارت و
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کريپکي ( )Saul Kripkeاشاره کرد.
 Naturalists .16؛شايان ذکر است هرچند از نظر تاريخي ديدگاه طبيعت گرايي شامل طيف وسـيعي
از ديدگاههاست ،اما در ادبيات فلسفي امروز اين ديدگاه غالبا بـا فيزيکاليسـم نـوين بـه صـورت معـادل و
مترادف در نظر گرفته مي شود .در اين مقاله هم به پيروی از اين سـيره رايـج ،منظـور از طبيعـتگرايـي،
رويکرد فيزيکاليستي آن است.
15. Daniel C. Dennett
16. Sam Harris
17. Supervenience Physicalism
18. Naturalism Physicalism
19.Brain
20. Consciousness
21. Mental States

Natural Siences .11؛ علوم طبيعي علومي هستند کـه بـا اسـتفاده از آزمـايش و دادههـای کمـي،
پارامترهای موجود در رويدادهای طبيعي را اندازه مي گيرند و قادر هستند که مفاهيمي منظم و دقيق ارائه
دهند .همچنين ،علوم طبيعي در تقسيمبندی علوم معموال در مقابل علـوم اجتمـاعي ))Social science
قرار ميگيرند)Jacob, 2009:1(.
23. Ontological
24. Methodological
25. Supernatural
26. Empiricism

A Priori Knowledge .13؛ از روشهای ديگر شناختي ميتوان شـناخت ماتقـدم را نـام بـرد کـه
مستقل از تجربه و مقدم بر آن برای انسان حاصل ميشود.
28. Intentional States
29. Psychophysical
30. Giulio Giorelli
31. Evolution Theory
32. Fascist
 .77يکي از اهداف دنت برای تفسير جديـد جبـر علـي مخالفـت بـا برهـان نتيجـهای اسـتThe ( .

 )Consequence Argumentاين برهان يکي از مهمترين استداللها عليـه سـازگارگرايي (و طبيعتـا
برهان دنت) و به نفع ناسازگارگرايي است که بر تمايزی اساسي ميان گذشته و آينده ،يعني عـدم تقـارن
آندو ،مبتني است .به اين صورت که رخدادهای گذشته غيرقابـل تغييـر هسـتند ،امـا رخـدادهای آينـده
ميتوانند تغيير کنند .به عبارت ديگر ،گذشته بسته است اما آينده باز است .صورت برهـان بـه شـرح زيـر
است:
 )1اگر علي (در سفر زمان) به گذشته برود ،ميتواند از قتل لينکلن در سال  1846جلوگيری کند.
 )1اگر علي به گذشته برود و از قتل لينکلن جلوگيری کند ،پس گزاره "لينکلن در سال  1846به قتـل
رسيد" کاذب است.
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)7گزاره «لينکلن در سال  1846به قتل رسيد» صادق است .
 )6يك گزاره نميتواند هم صادق و هم کاذب باشد.
 )6بنابراين ،مقدمه اول کاذب است.

به عبارت ديگر ،امکان سفر در زمان برای فاعلها باعث ميشود آنها اثراتـي علّـي بـر گذشـته داشـته
باشند .اما گذشته ثابت و غيرقابل تغيير است .پس ،بين تـأثير ارادة آزاد بـر حـوادث گذشـته ،و آنچـه در
گذشته اتفاق افتاده و غيرقابل تغيير است ،ناسازگاری وجود دارد .اما در مورد آينده چنين نيست .فاعـل بـا
ارادة آزاد برای انجام فعل در آينده گزينههای مختلفي دارد که هر کدام از آنها مبتني بر حوادث گذشته و
قوانين طبيعت ،ممکن هستند )Timpe, 2006:10( .در واقع ،برمبنـای برهـان نتيجـهای عليـه تعريـف
جبرعلّي که براساس گذشته ثابت و قوانين طبيعت ،تنها يك آيندة ممکن را قابل تحقق ميداند ،بايد اين
نتيجه حاصل شود که اگر جبر علّي صادق باشد ،هيچکس نميتواند انتخابي آزاد درباره آينده خود داشـته
باشد .در صورتي که انتخاب آزاد فعل در آينده توسط انسان ،امکانپذير است .بنابراين ،جبر علّـي بـا ارادة
آزاد سازگار نيست.
34. Atomic Theory
35. Macroscopic Events

 .74استفاده از سادهسازیها و تشبيه نظريههای پيچيـده بـه مـدلهـای سـاده بـرای فهـم بهتـر ،در
شاخههای مختلف علم نيز انجام شده است .در اين راستا دنت به منظور سادهسازی هرچه بيشـتر و بيـان
تفاوت دو سطح فيزيکي و طراحي عالم ،از مـدل بـازی زنـدگي کـانوی ))Conway’s Game of life
استفاده ميکند .اين مدل به عنوان طرحي ساده از جبرعلّي ،در سـال  1348توسـط کـانوی  ،ريااـيدان
بريتانيايي مطرح شد و توسعه يافت .بازی زندگي مشهورترين نمونه يك ماشين خودکـار سـلولي و يـك
بازی بدون بازيکن است؛ بدين معنا که تحوالت و تغييرات آن تنها وابسته به واعيت و شـرايط آغـازين
آن است و نيازی به عامل ورودی انساني در هيچ مرحله ديگری ندارد و روند بازی تنها بر اساس قوانيني
مشخص ادامه مييابد .برای توايح بيشتر نك به)Dennett, 2003: 38( :
37. Necessity
38. Inevitable
39. Determined
40. Circumstances

 . 61شايان ذکر است که به زعم دنت ،يك ويژگي مهم نظريه تحول اين است که طراحي عالم ناشـي
از جهل مطلق ( )Absolute Ignoranceاست ،نه اين که ناشي از طراحي خـالقي آگـاه و خيـر مطلـق
باشد.
42. Self- Protective Design
43. Self- Reproduction

 .66برای مثال ،در فرايند دائمي و اولية انتخاب طبيعـي ،گـاهي اوقـات ژنهـای انگلـي روی زنجيـره
 DNAقرار گرفته و موجب نسخهبرداری و توليد معکوس DNAهـا مـيشـوند .ايـن ژنهـای انگلـي
همانطور که از نامشان مشخص است ،هيچ کمکي به بهبود شکل زندگي DNAها نميکننـد ،بلکـه بـه

بررسی و نقد برهان دنيل دنت در موافقت با سازگارگرايی
) (Criticizing of Daniel Dennett's Argument for Compatibilism
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عنوان يك پارازيت برای  DNAها زيانآور بـوده و تنهـا نسـخهبـرداری از آنهـا را انجـام مـيدهنـد.
( )Dennett, 2003: 51البته قسمتهای سـازندهای در ژنـومهـا بـه صـورت واکـنشهـايي در مقابـل
پارازيتها ،از پيشرفت بيش از حد آنها و مشکالت به وجود آمده ،جلوگيری و ممانعت ميکنند.
45. Noises
46. Random Change

 .63برای مثال زماني از ماهيت مـوجهـای جـزر و مـد دريـا ،آنفوالنزاهـای اپيـدميك و  ...اطالعـاتي
نداشتيم ،اما امروزه ميتوانيم از بسياری خطرات که اين محـدوديتهـا بـرای انسـان ايجـاد مـيکردنـد،
جلوگيری و اجتناب کنيم)Dennett, 2003: 54( .
 .68هريس در معرفي ارادة آزاد نسبت به ديدگاه سازگارگرايي و ناسازگارگرايي بيتفاوت اسـت .وی در
نقد سازگارگرايي معتقد است معاني ارائه شده از ارادة آزاد تاکنون نتيجه عدم توجه کردن به خودمان بوده
است .او در کتاب خود ،موسوم به ارادة آزاد ( ،)Free Willميگويد لحظهای که به خودمان توجه کنـيم،
تصميمات ،تمايالت و اراده آزادمان را ميتوانيم درک کنيم و اين همان دروننگـری ()Introspection
است .همچنين اراده آزاد از نظر هريس دو جنبه ديني و کيفـری دارد کـه بـرای ايـن دو منظـور ،انسـان
نيازمند فرض اراده آزاد و مسئوليت اخالقي است)Harris, 2012: 60( .
 .63هريس (بهمنظور تحقير ديدگاه دنت) پرسشي را بهاين صورت مطرح ميکند که آيا انسان خـودش
سلولهای خوني و آنزيمها را در بدن خود توليد ميکند؟ بدن انسان به صورت ناآگاهانه اين کار را انجـام
ميدهد ،اما اگر انسان تصميم بگيرد فعل ديگری غير از توليد اين آنزيمها و سلولها انجام دهـد و ديگـر
سلولهای خوني توليد نکند ،او قرباني اين تصميمگيری است تا اينکه علت آن باشدHarris, 2012: ( .
)67
 .68سه عنصر اصلي عليت عبارتند از :علّت ،معلول ،رابطة بين علت و معلـول .ايـن رابطـه مـيتوانـد
اروری يا غيراروری باشد .البته تاکنون تفاسير و معاني گوناگوني از ارورت ارائه شده است که در اين
نوشتار به اختصار ديدگاه تجربهگرايان (فيلسوفان تحليلي) مورد بررسي قرار ميگيرد.
51. Analytic Philosophers

 .61دنت در اين زمينه مطلبي را از هيوم نقل ميکند :ما هيچ دليـل منطقـي نـداريم بـراينکـه آينـدة
عالم مي بايست ارورتا ادامة همين پديدههای کنوني در عالم باشد .برای مثال ،هرچند تا امـروز هـر روز
صبح خورشيد طلوع کرده ،اما منطقا ممکن است فردا صـبح ،خورشـيد طلـوع نکنـد .بـه عبـارت ديگـر،
انتظارات روانشناسانه با امکانات منطقي دو مواوع و مطلب متفاوت هستند .يعني اگر انتظـار داريـم کـه
هر روز صبح برآمدن خورشيد را مشاهده کنيم ،نبايد باعث شود کـه از نگـاه منطقـي ،محـدوديتي بـرای
طلوع نکردن آفتاب ايجاد کنيم ،بلکه از نظر منطقي امکان طلوع نکردن آفتاب وجـود داردDennett, ( .
)2003: 33
53. Objective
54.Epistemology
55. Ontology
56. An Introduction to Philosophical Analysis

 ميرسعيد موسویکريمی،آرش خاکساری رنانی
(Arash Khaksari Renani/ Mir Saeed Mousavi Karimi)

91

57. A priori
58. A postriori
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