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اختيار بهعنوان محوریترین ویژگي انسان ،در جهان غرب از سویي اساسيترین شرط
مسئوليت اخالقي دانسته شدهاست و ازسویدیگر ،با فرض جبریبودن جهان ،در
تعارض با جبرگرایي قرار ميگيرد .گروهي از فيلسوفان اخالق ،با باور به وجود تعارض،
حکم به ناسازگاری این دو دادهاند و گروهي دیگر برای دفع یا رفع این تعارض ،به
شيوههای مختلفي سعي در سازگاری جبرگرایي و اختيار نموده و تقریرهای گوناگوني از
سازگارگرایي را ارائه کردهاند .مهمترین تقریر از سوی "جان مارتين فيشر" و تحت
عنوان نيمهسازگارگرایي مطرح شدهاست .وی در آثار خود ،اختيار الزم در مسئوليت
اخالقي را کنترل هدایتکننده ميداند که امکانهای بدیل را دربرنميگيرد .مثال
فرانکفورت و مثالهایي از آن نوع در رد امکانهای بدیل ،برای فيشر بسيار مفيد
بودهاند .در این مقاله پس از توضيح مختصر مثال فرانکفورت ،دیدگاه نيمهسازگارگرایي
فيشر تبيين ميشود .در نهایت بهنظر ميرسد ،بهرغم همه امتيازاتي که تقریر فيشر بر
سایر تقریرهای سازگارگرایي دارد دیدگاه او از جهاتي به جبرگرایي نزدیكتر است.
واژگان کلیدی :اختيار ،مسئوليت اخالقي ،سازگارگرایي ،نيمهسازگارگرایي ،جان
مارتين فيشر ،کنترل هدایتکننده.
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مقدمه
مسـئوليت اخالقـي یکــي از موضـوعات بســيار مهـم فـرااخــالق اسـت .در متــون غربـي ،فيلســوفان
اخالق غالبـا مسـئوليت اخالقـي8را بـه معنـای سـزاوار تحسـين و سـرزنش بـودن 8مـيداننـد(3ماننـد :
.)J.Moya, 2006, p.1& Eshleman, 2009
فيلسوفاني مانند" :روبرت کن"" ،جان مارتين فيشر"" ،فرانکفورت"" ،ولف"" ،واتسـون" و ...اختيـار
یــا اراده آزاد8را بــهعنــوان مهــمتــرین مبنــای آن درنظــر مــيگيرنــد .آنهــا برآننــد کــه بحــث اختيــار و
مسئوليت اخالقي تنها در مورد انسان بالغ مطرح ميشـود .بنـابراین ،حيوانـات و کودکـان در دایـره ایـن
بحث قرار نميگيرند .ازسویدیگر ،پيشرفت علمتجربي و بيان اصل عليت بهعنوان یك اصل پذیرفتهشده
و تخلفناپذیر در عالم طبيعت ،مختاربودن انسان را زیر سؤال ميبرد ،زیرا مختار بودن بـه ایـن معناسـت
که باید مبدأ نهایي 6عمل ،در خـود فاعـل باشـد .منظـور از «مبـدأ» آن اسـت کـه فاعـل ،آغـازکننـده،
مبدع ،تصميمگيرنده یا علت عملش باشد و مراد از «نهایي» آن اسـت کـه عمـل او ناشـي از اجبارهـای
بيروني و دروني اعـم از :شـرایط محيطـي ،حـوادث گذشـته ،وراثـت ،اميـال و ویژگـيهـای شخصـيتي
نباشد).(Sosa, 2007, p.1 & J.Moya, 2006, p.1 & Kane, 2007, p.14
در متون غربي ،این مطلب را تحتعنـوان «کنتـرل نهـایي» 0نيـز مطـرح مـي کننـد و آن را یکـي از
مؤلفــههــای اختيــار دانســتهانــد ) .(J.Moya, 2006, pp.85_86بــا ایــن توصــيفات بــهنظــر
ميرسد بتوان «مبدأ نهایي» را معادل «علت تامه یا کافي» بدانيم .یعني فاعل بایـد علـت تامـه و کـافي
عملش باشد نه علت واسطهای یا الزم.
مؤلفــه دیگــری کــه تحــت عنــوان اختيـار قــرار مــيگيــرد آن اســت کــه فاعــل توانــایي و آزادی در
انتخاب و انجـام عمـل بـدیل دارد  .یعنـي بـه جـای آن کـاری کـه انجـام داده ،مـيتوانسـته آن کـار را
انجام ندهـد یـا کـار دیگـری را انجـام دهـد .فيلسـوفان اخـالق از ایـن بـه امکـانهـای بـدیل 3تعبيـر
ميکنند.)Kane, 2007, p.14 & J.Moya, 2006, p.1& Sosa, 2007, p.1)2
اما براساس جبرگرایي ،هر چيـزی در ایـن جهـان معلـول یـك علـت یـا عللـي اسـت و رابطـه علـي
بين آنها یك رابطه ضروری و تخلفناپذیر است .بنـابراین ،انسـان نيـز کـه جزئـي از ایـن جهـان اسـت
محصول و معلول علل و عواملي مانند :وراثت ،محيط ،حوادث گذشته و ...است .یعني اميال و ویژگيهای
دروني انسان که «خود» او را شکل ميدهد کامال برگرفتـه و تحـتتـسثير ایـن عوامـل اسـت .بنـابراین،
از آنجایيکه انسان در چگونگي این عوامل نميتوانـد نقـش داشـته باشـد ،اعمـالي هـم کـه بـراسـاس
اميال و ویژگيهای دروني خود انجام ميدهد کامال ناشـي از عوامـل مـذکور بـوده و او بـهعنـوان یـك
علت واسطهای نسبت به اعمالش محسوب ميشـود .از طرفـي در هـر مـورد غيـر از آنچـه انجـام داده،
عمل دیگری را نميتوانسته انجام دهد .چون زمانيکه علل (اميال و ویژگيهای وراثتي و )...معين و ثابت
هستند معلول (عمل) نيز ثابت و معين و همچنين قابلپيشبيني خواهد شد و نميتواند اختياری محسوب
شود.
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درنتيجه ،اگرچه فالسفه غربي باالتفاق وجود اختيار را بهعنوان مهـمتـرین مبنـای مسـئوليت اخالقـي
ميپذیرند ،اما در رویارویي با تناقض ميان جبرگرایي و اختيار و برای حل مشکالت ناشي از آن ،دیدگاهها
و رویکردهای مختلفي را اتخاذ کردند.
9
عده ای معتقد شدند که نمي تـوان ميـان ایـن دو سـازگاری حاصـل کـرد و دیـدگاه ناسـازگارگرایي را
بوجود آوردند .این رویکرد ،خود در سه شاخه اختيارگرایي ،86جبرگرایي88و ناسازگارگرایي سخت 88مطـرح
شدهاست.
اختيارگرایان برآنند که ما برای اینکه اخالقا مسئول اعمالمان باشيم به یك اراده آزادی که ناسازگار با
جبرگرایي باشد نيازمندیم (.)Kane, 2007, p.7
در افراطيترین شکل این رویکرد ،با توجه به اینکه اميال ،انگيزهها و شخصيت یـك فـرد تحـتتـسثير
عواملي مانند :وراثت ،محيط ،حوادث گذشته و  ...است ،آنها معتقدند که عمـل یـك فـرد نبایـد ناشـي از
اميال ،انگيزهها و شخصيت او باشد؛ چراکه این امور ،خود تحتتسثير عوامل معـين دیگـری غيـر از خـود
شخص هستند ،درحاليکه عمل یك فرد باید از لحاظ علي نامعين و غيرقابـلپـيشبينـي باشـد تـا در دام
جبرگرایي گرفتار نشویم .تنها در این صورت است که اختياریبـودن عمـل و مسـئوليت اخالقـي انسـان
پذیرفته ميشوند .)M.Frame(83
اختيارگرایان استدالالت و تفاسير خاصي در باب اختيار دارند که در اینجا مجـالي بـرای بحـث دربـاره
آن نيست .افرادی مانند "اپيکوریان"" ،کانت"" ،سي .آ .کمپبل"88و "روبرت کن" 86در این گـروه قـرار
80
ميگيرند.
در مقابل ،جبرگرایان ميگویند انسان بهعنوان جزئي از جهان جبری نميتواند مستثني از قاعده موجود
در آن باشد و محصول عواملي مانند :حوادث گذشته ،وراثـت ،محـيط و ...اسـت .درنتيجـه مختـاربودن و
مسئوليت اخالقي او را منکر ميشوند .افرادی مانند رواقيـان و اسـپينوزا در ایـن گـروه جـای مـيگيرنـد
).(J.Moya, 2006, p. 3
83
دیدگاه ناسازگارگرایي سخت نيز دیدگاه خاصي است که از سوی فردی بـه نـام "درک پيـری بـوم"
مطرح مي شود .وی در مقاالتي مانند« :ناسازگارگرایي سـخت»82و «ناسـازگارگرایي مبـدأ و امکـانهـای
بدیل» 89ميگوید« :اگر غيرجبرگرایي درست باشد ...به همان اندازه جبرگرایـي مسـئوليت اخالقـي مـا را
تهدید ميکند(Pereboom, 2003, p.185 & 2007, p. 85) ».
چون الزمه غير جبرگرایي این است که همه امور از جمله اعمال انسان اتفـاقي یـا فاقـد علـت معـين
باشند درنتيجه اعمال انسان یا معلول هيچ عاملي حتـي اختيـار انسـان نيسـتند یـا علـت معينـي ندارنـد.
ازسویدیگر ،الزمه جبرگرایي این است که همـه امـور از جملـه اعمـال انسـان معـين و جبـری باشـند.
بنابراین در هر دو صورت ،اختيار هيچ نقش تعيـينکننـدهای در افعـال انسـان نـدارد .ازایـنرو در هـر دو
دیدگاه ،بـه یـك ميـزان ،اختيـار و مسـئوليت انسـان تهدیـد مـيشـود .درنتيجـه ،وی بـرآن اسـت کـه
مســئوليت اخالقــي نيــاز بــه اراده آزاد یــا اختيــار دارد ،86امــا چنــين اراده آزادی در انســان وجــود نــدارد
).(Pereboom, 2007, pp.86-87
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در مقابل ناسازگارگرایان ،عدهای معتقد شدند که ميتوان ميان جبرگرایي و اختيار سازگاری ایجاد کرد.
برایناساس ،دیدگاه سازگارگرایي 88را بوجود آوردند .از نظـر سـازگارگرایان ،آن شـکل از اراده آزادی کـه
موردنظر اختيارگرایان است ،برای مسئوليت اخالقي الزم نيست .در ایـن رابطـه ،هـر کـدام تبيـينهـای
مختلفي از اختيار ارائه ميدهند .آنها معتقدند ،نه تنها قانون عليت نافي اختيار نيست؛ بلکه برای اثبات آن
الزم نيـز هسـت ) .)J.Moya, 2006, pp.90-91افـرادی ماننـد "هـابز"" ،هيـوم"" ،آیـر"" ،88هـری
فرانکفورت"" 83ولف"" ،88واتسون"" ،86جان مارتين فيشر"" ،80مارک راویزا"83و  ...در این گـروه قـرار
82
ميگيرند.
دیدگاه سازگارگرایي تقریرهای مختلفي دارد .مهمترین تقریر آن از سوی جـان مـارتين فيشـر مطـرح
شدهاست .وی در زمينـه اختيـار و مسـئوليت اخالقـي کتـابهـا و مقـاالت زیـادی نوشـتهاسـت .کتـاب
«روش من ،مقاالتي در مسـئوليت اخالقـي» 89و مقـاالتي ماننـد «مسـئوليت و امکـانهـای بـدیل»،36
«چشماندازی بر مسئوليت اخالقي»« ،38مقدمه ای بر روش من :مقاالتي در مسئوليت اخالقي» 38از جمله
آنها است.
هری فرانکفورت ،مثال معروفـي را در رد اصـل امکـانهـای بـدیل ارائـه داده کـه در جهـان غـرب،
انعکاس شدیدی درپي داشتهاست .این اصـل بيـان مـيکنـد کـه اگـر در یـك موقعيـت ،فـردی نتوانـد
به جای عملي که انجـام مـي دهـد عمـل دیگـری را انجـام دهـد ،بـه لحـاظ اخالقـي مسـئول عملـش
نيست ) .(Yaffe,1999, p.218اما فرانکفـورت بـا بيـان مثـال خـود ،ایـن اصـل را مـورد نقـض قـرار
ميدهد.
جان مارتين فيشر از جمله کساني است که تحتتسثير این مثال قرار گرفته و دیدگاه خـود را بـراسـاس
نتيجه ای که از آن مي گيرد ،مبتني مي سازد .در این مقاله پس از توضيح مثال فرانکفـورت ،دیـدگاه ویـژه
فيشر -که به نيمهسازگارگرایي معروف است -شرح داده ميشود .در ضمن مقاله مشخص خواهد شد کـه
به چه دليل این دیدگاه به نيمهسازگارگرایي معروف شدهاست .در این رابطه ،به نقاط مثبت و منفـي ایـن
دیدگاه نيز اشاره کرده و درنهایت به این نتيجه دست ميیابيم که دیدگاه فيشر بهرغم همه توانـایيهـایي
که دارد در فائقآمدن بر مشکالت جبرگرایي کامال موفق نبـوده و از ایـن جهـت تـا حـدودی در جهـت
جبرگرایي گام برميدارد.
 .2سازگارگرایی به تقریر هری فرانکفورت و جان مارتین فیشر
همانطور که در مقدمه اشاره شد بهنظر مي رسد جبرگرایي با دو عنصر مبدأ نهایي و امکانهـای بـدیل
که عناصر اصلي اختيارند ،سازگاری ندارد .بنابراین ،کساني که قائل به سازگاری بين اختيـار و جبرگرایـي
هستند باید به نوعي بتوانند این دو عنصر را در کنار جبرگرایي توجيه کنند.
توجه غالب سازگارگرایاني مانند هری فرانکفورت و جان مارتين فيشر به ناسازگاری امکانهای بدیل و
جبرگرایي بودهاست .از نظر آنها ،اراده آزاد یا اختيار بهمعنای توانایي انتخاب و انجام عمل بدیل است ،امـا
این توانایي برای تحقق مسئوليت اخالقي انسان ضروری نيست (خواه انسان واجد آن باشد خواه نباشـد).
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آنها معتقدند حذف این عنصر ،سبب جبریبودن عمل انسان و رفع مسئوليت از وی نميشود؛ بلکـه آنهـا
درجه خاصي از عنصر مذکور قائلند که هم با جبرگرایي سازگار باشد و هم مسئوليت اخالقي انسان را احيا
کند.
هری فرانکفورت در مقاله کوتاه و مشهوری به نام «امکانهای بدیل و مسـئوليت اخالقـي» بـا بيـان
یك مثال نقض ،اصل امکانهای بدیل را مورد حمله قرار مي دهد و بيان مي کند« :ما مي توانيم شـرایطي
را درنظر بگيریم که در آن بتوانيم یـك فـرد را بـاوجود عـدم توانـایي انجـام عمـل بـدیل هنـوز مختـار
و مسئول بدانيم ]تنها بـدین دليـل کـه مبـدأ عمـل ،نـه لزومـا مبـدأ نهـایي عمـل در او وجـود دارد[».
) .(Frankfurt, 2003, p.17بنـابراین بـه نظـر او اگرچـه اختيـار یـا اراده آزاد ،امکـانهـای بـدیل را
دربرميگيرد ،اما این اراده آزاد برای مسئوليت اخالقي ضروری نيست؛ بلکه ارادهای که الزمـه مسـئوليت
اخالقي است امکانهای بدیل را دربرنميگيرد.
فرانکفــورت در مثــال معــروف خــود مــيگویــد« :فــرض کنيــد فــرد  xبــا دادن دارو ،هيپنــوتيزم ،یــا
ایجاد تیييراتي در سيستم عصبي یا میز جان سبب شـود تـا جـان تحـتتـسثير یکـي از ایـن اجبـارهـای
دروني ،عملي را انجام دهد که موردنظر فرد  xاست و وی را از انجـام سـایر اعمـالي کـه مـورد نظـر او
نيست نيز باز دارد .چنين درنظـر بگيریـد کـه اگـر جـان قبـل از مداخلـه فـرد  ،xبـه خـودیخـود و بـا
دالیل خودش تصميم به انجام همان عملي بگيرد که مـورد نظـر فـرد  xاسـت ،درایـنصـورت ،فـرد x
در این تصميم هيچ دخالتي نميکند؛ بلکه  xزماني دخالت ميکند که متوجه شود جان ميخواهد تصميم
به انجام عملي ،غير از آنچه که مورد نظر اوست ،بگيرد .بنابراین ،درشرایطي که جـان بـراسـاس دالیـل
و تفکر خویش تصميم به انجام آن عمل ميگيرد و آن را انجام ميدهد ،مداخلـهگـر هـيچ نقشـي در آن
نداشتهاست» ).)Frankfurt,2003, p.21-22
در هر موقعيت ،عملي که جان انجام ميدهد تنها عملي است که ميتوانسـته انجـام دهـد .یعنـي اگـر
براساس تفکر خود هم تصميم بـه انجـام آن عمـل مـورد نظـر فـرد  xنمـيگرفـت ،تحـتتـسثير اجبـار
دروني مذکور مجبور به انجام آن عمـل مـيشـد .امـا انجـام ایـن عمـل خـاص مـيتوانـد در دو حالـت
تحقق پذیرد  -8با تفکر و تسمل جان؛  -8تحتتـسثير اجبـار درونـي .در هـر دو حالـت عمـل مـورد نظـر
فرد  xمحقق خواهد شد با این تفاوت اگر جـان براسـاس تفکـر و تسمـل خـود آن عمـل را انجـام دهـد
فرد  xدر آن مداخلهای نميکند ،در نتيجه ميتـوان وی را مختـار و مسـئول در انجـام عملـش دانسـت.
اما زمانيکه عمل تحتتسثير اجبار دروني انجام شده ،منصفانه نيست که فاعل را مختار و مسئول عملـش
بدانيم.
فرانکفورت مدعي است که این مثال ،اصل امکانهای بدیل را نقض ميکند .چون اصل مـذکور بيـان
ميکند که اگر شخصي نمي توانست به جای عملي که انجام داده ،عمل دیگری را انجام دهـد بـه لحـاظ
اخالقي مسئول عملش نخواهد بود .درحاليکه این مثال نشان ميدهد ما مـيتـوانيم شـرایطي را درنظـر
بگيریم (همانند حالت اول که جان با تفکر و تسمل خود عمـل کـرد) کـه در آن ،فـرد را مسـئول عملـش
ميدانيم .هرچند نميتوانسته عمل دیگری را به جای آن انجام دهد ) .)Ibid ,p.23البته او خـود اذعـان
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ميکند که« :اگر شخصي عملي را انجام دهد تنها به این دليل که عمل دیگـری را نمـيتوانسـته انجـام
33
دهد ،یا تنها به این دليل که «باید» این عمل را انجام ميداد ،ما این موارد را بهعنوان عـذرهای معتبـر
درنظر ميگيریم .چون براساس این گفته متوجه ميشویم که عمل انجامشده ،عملي نبودهاست که واقعا با
ميل و خواست او انجام شده باشد)Ibid, p.24) ».
در نتيجه فرانکفورت بر آن است که اصل امکانهای بدیل را بـا اضـافه کـردن واژه «تنهـا» و تسکيـد
بــر آن بایــد اینگونــه اصــالح کــرد« :اگــر فــردی عملــي را انجــام داد تنهــا 38بــه ایــن دليــل کــه
نم ـيتوانســته عمــل دیگــری انجــام دهــد ،بنــابراین وی بــه لحــاظ اخالقــي مســئول نخواهــد بــود»
).)Ibid, p.24
از نظر او ،این اصل در تضاد با سازگاری بين مسئوليت اخالقي و جبرگرایي قرار نمـيگيـرد و کسـاني
که در تالش انـد تـا بـراسـاس اصـل اوليـه امکـانهـای بـدیل بـر ناسـازگاری جبرگرایـي و مسـئوليت
اخالقي استدالل کنند ،این اصل اصالحشده ،در استدالل بر ناسازگاری نمي توانـد بـه آنهـا کمکـي کنـد
).(Ibid, p.23-24

بهعالوه ،فرانکفورت اضافه ميکند« :حـال اگـر فـردی عملـي را تنهـا بـه ایـن دليـل انجـام داد کـه
نمي توانسته عمل دیگری را انجام دهد ،حتي اگر آن عمل ،عملي باشد که او واقعا ميخواسته انجام دهد،
این فرد نيز مسئول عملش نخواهد بود)Ibid,p.24( ».
جان مارتين فيشر معتقد بود که مسئوليت انسانها در مقابل اعمالشان هيچ ربطي به پيشـرفتهـای
تجربي و نظریـههـای متـافيزیکي مربـوط بـه عـالم طبيعـت نـدارد کـه تیييـر در آنهـا باعـث تیييـر در
مسئوليتپذیری انسانها شود .ازاینرو ،برآن بود که جبری بودن یا نبودن جهان نيـز نبایـد در مسـئوليت
اخالقي انسان تسثير بگذارد و چون مسئوليت اخالقي بهواسطه اختيار -که مهمترین شرط و مبنای تحقق
آن است -ارتباط پيدا ميکند ،بنابراین اختيار را باید بهگونهای تفسير کرد که خواه جهان را جبری بـدانيم
خواه غيرجبری ،تناقضي بهوجود نياید ).(Fischer, 2010, pp.229-230
او تحتتسثير مثال فرانکفورت ،مثالي به همان سبك مطرح ميکند« :فرض کنيد شخصي ،مکـانيزمي
را در میز جان قرار ميدهد تا بهوسيله آن بتواند اعمال جان را کنترل کند .درحاليکه ،جـان اصـال از ایـن
موضوع اطالعي ندارد .فرد مداخلهگر از طریق یك کامپيوتر اینگونه برنامهریزی کردهاست که جان را بـه
رأیدادن برانگيزاند .اگر جان تمایل داشته باشد به  xرأی دهد ،کامپيوتر از طریق مکانيزمي کـه در میـز
جان است مداخله ميکند و سبب ميشود که او واقعا تصميم بگيـرد بـه  yرأی بدهـد و مطـابق بـا ایـن
تصميم عمل کند .اما اگر جان ،با تسمل خود تصميم بگيرد که بـه  yرأی بدهـد ،کـامپيوتر تـسثيری در آن
نميگذارد .فرض کنيد جان بدون هيچ مداخلهای ،با تسمل خود تصميم ميگيرد کـه بـه  yرأی بدهـد .در
اینجا بهنظر ميرسد که ميتوانيم او را مسئول انتخاب و رأی دادناش بدانيم .هر چند که او نميتوانسـته
انتخاب و عملي غير از این داشته باشد.(Fischer, 2006, pp.38-39) ».
در این مثال نيـز هماننـد مثـال فرانکفـورت کـه در یـك موقعيـت خـاص ،فاعـل مـورد نظـر ،تنهـا
م ـيتوانســت عمــل مــورد نظــر فــرد  xرا انجــام دهــد (خــواه براســاس تسمــل و تصــميم خــود ،خــواه
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تحتتسثير مداخله فرد  ،(xجان نيز به دليل وجود مداخله کامپيوتر در موقعيت رأی دادن ،حتما اقـدام بـه
رأیدادن خواهد کرد و حتما به  yنيز رأی خواهد داد و عمل دیگری را نميتواند انجـام دهـد .حـال اگـر
جان با تسمل و تفکر خود تصميم به این عمل بگيرد ،هيچ مداخلهای در کار او صـورت نمـيگيـرد .چـون
آنچه برای مداخلهگر مهم است تنها تحقق این عمل است بنابراین نيازی به مداخله نميبيند .فيشـر نيـز
همانند فرانکفورت معتقد است که ما ميتوانيم چنين فردی را به دليل آنکه با تسمل و قصد خود و بـدون
هيچ مداخلهای تصميم به انجام این عمل گرفتهاست ،مختار و مسئول عملـش بـدانيم .هـر چنـد کـه او
در این موقعيت عمل دیگری را نميتوانسته انجام دهد .چون اگر او خـود تصـميم بـه انجـام ایـن عمـل
نميگرفت در اثر مداخله فرد مذکور مجبور به انجام آن ميشد و بدیهي است کـه در صـورت مداخلـه در
عمل فاعل ،وی را مختار و مسئول عملش نميدانستيم.
فيشر ادامه ميدهد...« :درست است که چنين مداخله گرهای نقضکننده ای ،وجود واقعـي ندارنـد ،امـا
این مثال مي تواند توجه ما را بـه عـواملي کـه در شـرایط واقعـي ،سـبب وقـوع فعـل مـي شـوند ،سـوق
دهد» )(Ibid
قصد فيشر از بيان این مثال و مداخلهگر اعتقاد به وجود آنها در عالم خارج نيست؛ بلکه او نيز هماننـد
ما معتقد است که تصور وجود چنين مداخلهگرهایي در زندگي روزمره و عادی انسـانهـا ،تصـوری دور از
واقعيت است .اما از نظر فيشر نتيجهای که از بيان این مثالها برای ما حاصل مـيشـود ایـن اسـت کـه
توجه ما را به بررسي دقيقتر علل واقعي تحقق یك عمل سوق ميدهد .چـون هنگـاميکـه یـك عمـل
انجام ميشود ،عدهای بالفاصله بررسي ميکنند که آیا فاعل ميتوانسته به جای عملي که انجـام داده
عمل دیگری را انجام دهد یا خير .برایناساس درباره مسئوليت او قضاوت ميکنند ،اما به نظر فيشر چون
این مثالها شرایطي را نشان ميدهد که در آنها مسئول دانستن فاعل ارتباطي به توانـایي وی در انجـام
عمل بدیل نداشتهاست سبب ميشود که ما در بررسي علل تحقـق یـك عمـل بيشـتر دقـت کنـيم و از
توانایي یا عدم توانایي فاعل در انجام عمل بدیل مستقيما مسئول بـودن یـا نبـودن وی را نتيجـهگيـری
نکنيم .ممکن است یك فاعل خودبهخود ،در اثر تسمل و قصد خود تصميم به انجام همان عملي بگيرد که
درواقع نيز غير از آن نميتوانسته انجام دهد .همين مطلب برای مسئول دانستن فاعل کفایت ميکنـد .در
حقيقت ،مداخلهگر در مثال فرانکفورت و فيشر نمایانگر جهان جبری است .بنابراین ،آنها با ایـن مثـالهـا
نشان دادند که اگر جهان جبری باشد چگونه تحت چنين شرایط جبری ،مـيتـوان یـك فـرد را مسـئول
عملش دانست.
پس فيشر با رد توانایي انتخاب و انجام عمل بـدیل در تحقـق مسـئوليت اخالقـي نتيجـه مـيگيـرد
اختيار الزم در مسئوليت اخالقي ،امکانهای بدیل را دربرنميگيرد و چـون امکـانهـای بـدیل ،نقطـهای
است که در آن جبرگرایي با اختيار و مسئوليت اخالقي تناقض پيـدا مـيکنـد ،بنـابراین بـا رهـا سـاختن
مسئوليت اخالقي از اختياری که امکانهای بدیل را دربربگيرد ،تناقض و ناسازگاری مـذکور حـل خواهـد
شد .او اختيار الزم در مسئوليت اخالقي را کنترل هدایتکننده و دیدگاه خود در باب مسئوليت اخالقـي را
نيمهسازگارگرایي 36مينامد .اما چرا فيشر این نام خاص را برای دیدگاه خود انتخاب ميکند؟
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3ـ نیمه سازگارگرایی به چه معناست؟
فيشر با بررسي رابطه بين جبرگرایي علي و مسئوليت اخالقي (نه جبرگرایي و اختيار به معنای توانـایي
و آزادی در انجام عمل بدیل) و با هدف ایجاد سازگاری بين آنها دیدگاه نيمهسازگارگرایي را ارائه ميدهد.
از نظر او ،حتي اگر جبرگرایي علي با آزادی فرد در انجام عمل بدیل متناقض باشد ،ناسازگاری ای که بين
جبرگرایي علي و این آزادی پيش ميآید ،با ناسازگاری موجود بين جبرگرایي عل ي و مسـئوليت اخالقـي
متفاوت است.
فيشر استدالل بر ناسازگاری بين جبرگرایي علي و آزادی فرد در انجام عمل بدیل را اینگونـه توضـيح
ميدهد:
«اگر جبرگرایي علي درسـت باشـد ،در یـك زمـان معـين ،حـوادث گذشـته و قـوانين طبيعـت سـبب
ميشوند که من همان عملي را انجام دهم که انجام دادهام ،اما اگر من ادعا ميکنم در انجام عمل بـدیل
آزادم باید قدرتي فراتـر از گذشـته و قـوانين طبيعـت داشـته باشـم ،یعنـي بتـوانم در حـوادث گذشـته و
قوانين طبيعت تیييراتي ایجاد کـنم تـا متفـاوت از آنچـه واقعـا بـودهانـد ،بشـوند .در ایـن صـورت ،مـن
مي توانم عمـل بـدیل را انجـام دهـم 30.امـا از آنجـایيکـه حـوادث گذشـته و قـوانين طبيعـت امـوری
ثابت هستند ،چنين چيزی امکانپذیر نيست .یعني فعل من به دليل ثابت بودن شرایط پيشـيني و قـوانين
طبيعي همين بوده و قابل تیيير نميباشد .بنابراین کسي که ميخواهـد بـين آزادی فـرد در انجـام عمـل
بدیل و جبرگرایي ،سازگاری حاصل کند بایـد بتوانـد ثابـت بـودن حـوادث گذشـته و قـوانين طبيعـي را
انکار کند .یعني بگوید یك عامل در یك زمان معين مي تواند در این امور تیييراتي را ایجاد کند ]و چـون
چنين امری محال است بنابراین[ کساني که در قالب سازگارگرایي ميخواهند آزادی فرد در انجـام عمـل
بدیل را با جبرگرایي جمع کنند سخت در اشتباهاند .هر چند که به طور واضح ،اشتباه آنها مشخص نباشد»
).(Ibid p.77
فيشر در دیدگاه خود درباره مسئوليت اخالقي ،سعي مي کند به جای سازگاری بـين جبرگرایـي عل ي و
آزادی فرد در انجام عمل بدیل ،بين جبرگرایي علي و مسئوليت اخالقي سازگاری ایجاد کند .ایـن نظریـه
بر آن است که اگر یك فرد به گونهای عمل کند که علل واقعي انجام فعلاش واکنش نسبت بـه همـان
دالئلي باشد که او برای انجام فعلاش داشتهاست ،در این صورت او را به لحاظ اخالقي مسئول ميدانـيم
هر چند غير از این فعل نميتوانسته فعل دیگری را انجام دهد.
انجام عمل درواقع ،نتيجه واکنش و انتخاب مطابق با همان دالیل اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه عمـل،
طبق چنين مکانيزمي انجـام مـيشـود مسـئوليت فـرد نسـبت بـه عملـش بـه هـيچ عنـوان خدشـه دار
نميشود (منظور از این مکانيزم همان کنترل هدایتکننده است که در قسمتهای بعدی به تفصيل آن را
توضيح ميدهيم).
چنانکه فيشر توضيح ميدهد این مکانيزم با جبرگرایي علي متناقض نيست .بنابراین کسـي کـه بـين
مسئوليت اخالقي و جبرگرایي علي سازگاری برقرار ميکند ،ميتواند ثابتبودن حوادث گذشـته و قـوانين
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طبيعي را در عين وجود مسئوليت اخالقي انسان بپذیرد .او ميگوید« :در اینجا مسـئوليت اخالقـي بـدین
دليل تحقق پيدا ميکند که مکانيزم واکنش به دالیل ،علت واقعي وقوع فعل بـودهاسـت .بنـابراین ،ایـن
دیدگاه را نيمهسازگارگرایي مي نامد] ...مطابق این دیدگاه[ ،سازگاری بين جبرگرایي و مسـئوليت اخالقـي
هم با ناسازگاری و هم با سازگاری بين جبرگرایي و آزادی فرد در انجـام عمـل بـدیل هماهنـگ اسـت»
).(Ibid, p.78
در بخشهای بعدی روشنتر خواهد شد چگونه نفي لزوم امکانهای بدیل برای مسـئوليت اخالقـي از
سوی فيشر به معنای نفي هرگونه اختيار برای آن نيست؛ در این رابطه ،او سعي ميکند با تمـایز بـين دو
نوع کنترل هدایتکننده و تنظيمکننده و مرتبط دانستن مسئوليت اخالقي با کنترل هدایتکننـده ،اختيـار
الزم برای مسئوليت را توجيه کند .کنترل هدایتکننده کنترلي است که امکانهای بدیل را دربرنميگيرد،
اما کنترل تنظيمکننده شامل آن ميشود.
4ـ کنترل هدایتکننده :کنترل الزم در مسئولیت اخالقی
4ـ9ـ کنترل هدایتکننده و کنترل تنظیمکننده
فيشر بهمنظور تبيين بهتر دو نوع کنترل نام برده ،مثال دیگری را به همـان سـبك مثـال فرانکفـورت
تنظيم ميکند .او مي گوید« :فرض کنيد که من سوار اتومبيلي هستم که به لحاظ فني مشکلي ندارد .من
ميخواهم به سمت راست حرکت کنم ،بنابراین اتومبيل را به آن سمت هدایت ميکنم و به رانندگي ادامه
مي دهم .حال فرض کنيد که من در اینجا مي توانستم قصد کنم یا تصـميم بگيـرم کـه بـه جـای سـمت
راست ،به سمت چپ حرکت کنم .تا زمانيکه اتومبيل را در سمت راست هدایت ميکنم ،چون بيـانگرآن
است که من در عالم خارج ميتوانم با تسمل و تصميم خود  ،اتومبيل را در یك مسير مشخص کنترل کنم
گفته ميشود که من در اینجا در راندن اتومبيل از کنترل هدایتکننده 33برخوردارم .اما زمانيکـه تصـميم
مي گيرم به جای حرکت در سمت راست ،در سمت چپ حرکت کنم ،تیيير مسير مي دهم و اتومبيل را بـه
سمت چپ ميرانم .چون در اینجا قادرم اتومبيل را عالوه بر سمت راست به در سمت چپ نيز هـدایت و
کنترل کنم بنابراین من در عالم خارج ميتوانم با تسمل و تصميم خـود اتومبيـل را در دو مسـير متفـاوت
کنتــرل کــنم نــه یــك مســير مشــخص .پــس ،عــالوه بــر کنتــرل هــدایتکننــده از کنتــرل
تنظيمکننده 32نيز برخوردارم(Fischer, 2010, p.232) ».
او ادامه ميدهد« :در حالت دوم فرض کنيد من اتومبيل را خيلي عادی به سمت راست هدایت ميکنم.
اما زماني لوازم و دستگاه اتومبيل درست عمل ميکند که من در سمت راست رانندگي کـنم و نمـيدانـم
چرا زمانيکه سعي ميکنم تیيير جهت دهم دستگاه اتومبيل دچار مشکل ميشـود و اتومبيـل بـه سـمت
راست ميچرخد .واقعيت آن است که اتومبيل تنها در این مسير ميتواند حرکت کند .من واقعا هيچ کاری
انجام نميدهم ،اما اتومبيل به سمت راست ميپيچد .عملکرد دستگاه و حرکات اتومبيل بهگونهای عـادی
و دقيق هستند که گویا مشکلي در آن وجود ندارد .من در این مثال و مثال قبل بهطور یکسان مـيتـوانم
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اتومبيل را در یك مسير مشخص (سمت راست) کنترل و هدایت کنم .بنابراین در هر دو مثـال از کنتـرل
هدایتکننده برخوردارم .اما در مثال اول از کنترل تنظيمکننده نيز برخوردار بودم .یعنـي بـه جـای سـمت
راست ميتوانستم در سمت چپ نيز رانندگي کنم .درصورتيکه در مثال دوم فاقد چنـين کنترلـي هسـتم.
بهطورکلي ،ما طبيعتا فرض ميکنيم که کنترل هدایتکننده و کنترل تنظيمکننده با هم هستند ،امـا ایـن
مثال روشن ميکند که این دو نوع کنترل حداقل در اصل ميتوانند از هـم جـدا باشـند 39.از ایـن مثـال،
بهطور شهودی باید استنباط شود که ما به کنترل تنظيمکننده ،بهعنوان کنترل الزم در مسئوليت اخالقـي
نياز نداریم(Ibid, pp.232-233)86 ».
فيشر مدعي است الزامي دانستن کنترل هدایتکننـده بـرای مسـئوليت اخالقـي سـبب مـيشـود کـه
جبرگرایي خواه درست باشد خواه نادرست ،هيچ تسثيری در مسئوليت اخالقي ما نداشته باشد و یك فاعـل
قانونا و به درستي ،مسئول رفتارش دانسته شود.
اما آیا در کنترل هدایتکننده فيشر هيچ نشاني از امکانهای بدیل را نمـيتـوان مشـاهده کـرد؟ ایـن
سؤالي است که اذهان طرفداران کنترل تنظيمکننده را نيز به خود مشیول کردهاست و فيشر به آن پاسـخ
دادهاست .در قسمت بعد ،این نقد و پاسخ را دنبال ميکنيم.
4ـ2ـ نقد کنترل هدایتکننده و پاسخ فیشر به آن:
طرفداران کنترل تنظيمکننده و ناقدین مثالهای فوق ،معتقدند که هـر چنـد در ایـن مثـالهـا فـرد از
توانایي انتخاب و انجام عمل بدیلي که مورد نظر اختيارگرایان سنتي بودهاست برخوردار نيست ،امـا هنـوز
ميتوانيم بدیلهایي را درنظر بگيریم که بيانگر امکان رخ دادن چيزی متفاوت با آنچه اتفاق افتاده ،بوده و
درنتيجه نشانه مؤلفه امکانهای بدیل در اختيار است .بنابراین ،اگر در جهـان جبـری ،توانـایي انتخـاب و
انجام عمل بدیل ،غيرممکن باشد باید حتي نشانههای ضعيف 88آن نيـز موجـود نباشـد .در حاليکـه ،ایـن
مثالها فاقد چنين نشانههای ضعيفي نيستند و نميتوانند عدمنياز مسئوليت اخالقي به امکانهای بدیل را
نمایان سازند) .(Fischer, 2006, pp.40-41برای نمونه ،در مثال فيشر درباره اتومبيل گفتـهشـده کـه:
«جان ميتوانسته قصد کند که اتومبيل را به سمت دیگری غير از سمت راست هدایت کند ،یا عالمتي به
نشانه قصد هدایت کردن اتومبيل به سمت دیگری غير از راست ظاهر سازد .هر چند نميتوانـد مسـير را
تیيير دهد Blumefeld,1971, pp.339-34442) ».به نقل از 88 (Fischer, 2006, p.بنابراین از نظر
معترضين ،اگرچه این بدیلها از آن نوع بدیلهـای مـوردنظـر اختيارگرایـان سـنتي نيسـتند ،امـا حـداقل
ميتوانند نشاني ضعيف از امکانهای بدیل باشند.
در مقابل ،فيشر معتقد است که بدیلهای مورد نظر معترضين ،نشاندهنده آن نيستند که عامل ،کنترل
تنظيمکننده یا توانایي انتخاب و انجام عمل بدیل را دارد .یعني وی بر این ایده است که هر امکان بدیلي
نميتواند نشان دهد تحقق مسئوليت اخالقي در گرو توانایي انتخاب و انجام عمل بدیل هست؛ بلکه باید
یك امکان بدیل قوی باشد تا بتواند برای این منظور مفيد واقع شود .از نظر فيشر این بدیلهای ضـعيف،
برای فهم مناسبي از مثالهای مطرحشده و تبيين خصوصيات و چگـونگي شـرایط واقعـي ای کـه در آن
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مسئوليت اخالقي ایجاد ميشود الزماند (یعني مشخص ميکنند که مکانيزم ناشي از تسمل و تصميمگيری
عامل ،در شرایط واقعي به اندازه کافي در وقوع عملش مؤثر بوده و آن را کنترل ميکرده است تا بتـوانيم
برای مسئول دانستن او مجاب و قانع شویم ).اما نشاندهنده نيازمندی مسئوليت اخالقي به امکـانهـای
بدیل نيست ).(Fischer, 2006, pp. 45-46 & 2010,p.234
بنابراین براساس نظر فيشر در مثالهای فوق ميتوان فاعل موردنظر را مسئول رفتارش بدانيم ،با وجود
اینکه وی به نوع مناسبي از امکانهای بدیل (امکان بدیل قوی) دسترسي ندارد.
البته فيشر خود را در این راه تنها نميبيند و برای تسیيد موضع خود ،ما را به فيلسوفاني ارجاع مـيدهـد
که مانند وی ،الزاميبودن کنترل تنظيمکننده را پيشفـرض مسـئوليت رایجـي کـه اسـتعمال مـيکنـيم،
مــيداننــد؛ از جملــه؛ استراوســن 83و همچنـين دنيـل دنــت  88Dennett, 1984 & 2003بــه نقــل
از)..(Fischer, 2010, p.235
از نظر فيشر ،این اتفاق نظر مي تواند کمك کند تا دسـتاورد مـوردبحـث قابـلقبـول بـه نظـر برسـد
و اگر مثالهای او برای برخي افـراد چنـدان جـذاب و قـانعکننـده نيسـت هنـوز دالیـل خـوب دیگـری
برای پذیرفتن عدم لـزوم کنتـرل تنظـيمکننـده در مسـئوليت اخالقـي وجـود دارد (Fischer, 2010,
).pp.234-235

از دیگر امتيازاتي که فيشر برای دیدگاه خود برميشمرد این است که این دیـدگاه اجـازه مـي دهـد تـا
نزاعهای سنتي مربوط به علم بيپایان خداوند و جبرگرایي با آزادی فرد در انجام عمل بـدیل یـا کنتـرل
تنظيمکننده را کنار بگذاریم .چون این مباحث یك بنبسـت دیـالليتکي 86را بـهوجـود آورده انـد کـه اگـر
به خاطر احياء مسئوليت اخالقي از آنها صرفنظر کنيم ،ميتوانـد زمينـهسـاز پيشـرفت مباحـث فلسـفي
گردد .البته او هرگز بيان نکردهاست که صرف عدم لزوم کنترل تنظـيمکننـده در مسـئوليت اخالقـي بـه
ما اجازه ميدهد تا مستقيما نتيجه بگيریم که جبرگرایي بـا مسـئوليت اخالقـي سـازگار اسـت .بـه گفتـه
او بعضي از فيلسوفان معتقدند که بهمنظور مسئولبودن یك فاعـل در قبـال عملـش ،بایـد مبـدأ نهـایي
عمل در وی باشد .حال آنکه جبرگرایي این را منع مـيکنـد .وی ایـن مطالـب را در آثـار مختلـف خـود
تحتعنـوان «ناسـازگارگرایي مبـدأ» 80بيـان مـيکنـد (Fischer, 2006, pp. 201- 202 & 2007,
).pp.61-71 & 2010, p.235
درنهایت ،با بررسيهای زیاد به این نتيجه مي رسد که هيچ عاملي غير از امکانهای بدیل ،باعث ایجاد
ناسازگاری بين جبرگرایي و اختيار الزم در مسئوليت اخالقي نميشود و معتقد است که ما باید به شـرایط
واقعيای را که در هر انتخاب و رفتار خاص جریان پيدا ميکند دقيقتر بررسي کنيم .بهاینترتيـب زمينـه
برای سازگارگرایي هموارتر مي شود .وی با تبيين کنترل هدایتکننده ،شرط آزادی یا اختياری کـه الزمـه
مسئوليت اخالقي است را مطرح ميکند ) .(Ibidاما ماهيت کنترل هدایتکننده چيست؟ تا اینجا توضيح
فيشر را در قالب مثالي که او آورده بود ،بيان کردیم اما وی در تبيين علمي ماهيت ایـن نـوع کنتـرل ،دو
عنصر را ذکر ميکند که در بخش بعدی به آن ميپردازیم:
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4ـ3ـ عناصر کنترل هدایتکننده
مــا کســاني را کــه تحــتتــسثير تلقينــات ذهنــي قــرارگرفتــهانــد یــا افــراد معتــاد ،هيپنــوتيزم شــده
و مانند اینها را به دليل آنکه فاقد کنترل تنظيمکننده هستند ،مسئول اعمالشان نميدانيم .ایـن مسـئله
باعث شده چنين بپنداریم که کنترل تنظـيمکننـده در ایجـاد مسـئوليت اخالقـي الزم و ضـروری اسـت.
بنابراین با توجه به این موارد ،اختالف افراد مسئول و غيرمسئول را در برخورداری از کنترل تنظـيمکننـده
ميدانيم .فيشر با بررسي مثال فرانکفورت این تفکر را اصالح ميکند.
از نظر او ،در هر موردی ما باید مجموعه امور و عواملي را که در شرایط واقعي سبب وقوع یـك عمـل
مي شوند ،دقيق بررسي کنيم سپس درباره مسئوليت فاعل قضاوت کنيم .این بررسيها نشان ميدهد کـه
کنترل هدایتکننده برای ایجاد مسئوليت اخالقي کفایت مي کند و کنترل تنظيمکننده ضـرورتا بـرای آن
الزم نيست.
حال باید ببينيم منظور فيشر از کنترل هدایتکننده چيست؟ وی در تبيين این کنترل دو عنصر را برای
آن ضروری ميداند:
83
8ـ مکانيزم واکنش نسبت به دالیل ؛ یعني اگر عمل فاعل ،نتيجه واکنشي باشد که نسبت به دالیـل
خود برای انجام فعل نشان داده ،وی را مسئول عملش ميدانيم؛
8ـ عنصر دیگر ،مالکيت مکانيزم 82است .به این معنا که مبدأ شکلگيری این مکانيزم را بتوان در خود
فاعل جستجو کرد.
بنابراین اگر این مکانيزم از سوی فرد یا افراد دیگری در اثر هيپنوتيزم ،تلقين عقاید و  ...در فاعل ایجاد
شده باشد وی معاف از مسئوليت خواهد بود ).(Fischer, 2010, pp.236-237
درنتيجه تفاوت عاملي که در مثـال فرانکفـورت وجـود دارد بـا افـرادی کـه تحـتتـسثير هيپنـوتيزم و
تلقينات ذهني و یا معتاد هستند در این اسـت کـه یـا مکـانيزمي کـه تحـت آن فاعـل عملـي را انجـام
داده واکنش نسبت به دالیل نبودهاست یا این مکانيزم ،از جانب عوامل دیگری غير از خـود فـرد کنتـرل
ميشود.
از بيانات فيشر ميتوان فهميد که عملکرد این دو عنصر به این صـورت اسـت کـه در یـك موقعيـت،
فاعل قبل از آنکه عملي را انجام دهـد ابتـدا در محـدوده دالیـل مختلفـي کـه در ذهـن خـود دارد بـه
تسمل و ارزیابي مي پردازد تا بهترین دليـل یـا دليـل کـافي انجـام یـك عمـل را تشـخيص دهـد .فيشـر
ميگوید« :پيشفرض من آن است که فرد ميتواند دالیل را بفهمـد و دالیلـي را نيـز بـهعنـوان دالیـل
اخالقي تشخيص دهد] .فيشر این قسمت را تحتعنوان «فهم دالیل» مطرح ميکند و ميگوید...[:فهـم
دالیل89عبارت است از توانایي فهم و شناخت دالیلي که وجود دارد .زمانيکه فرد بهترین دليل یـا دليـل
کافي 66برای انجام یك عمل را فهميد ،عمـل مطـابق بـا آن را انتخـاب کـرده و تصـميم بـه انجـام آن
ميگيرد .این قسمت واکنش نسبت به دالیل 68نام دارد» ) .(Ibidپس او بين فهم دالیـل و واکـنش بـه
دالیل تفاوت ميگذارد.
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البته فيشر این مطلب را انکار نمي کند که گاهي اوقات افراد دليل کافي را نفهميده و براسـاس دالیـل
دیگری عمل مي کنند .مراد وی آن است که یك انسان معمولي توانایي فهميـدن دليـل کـافي را دارد ،و
اگر درست بيندیشد ميتواند به آن پي ببرد .بهعالوه ،از نظر او صرف عملکـردن براسـاس دليـل کـافي
سبب ایجاد مسئوليت اخالقي نميشود؛ بلکه بهطورکلي عملکردن براساس دالیل ،مسئوليت اخالقـي را
محقق ميسازد .اگر فرد براساس دليل کافي عمل کرد ،سـزاوار تحسـين اسـت و اگـر بـراسـاس دالیـل
دیگری غير از دليل کافي عمل کرد ،سزاوار سرزنش خواهد بود .از نظر فيشر ،انتخاب و عملـي کـه فـرد
انجام ميدهد تنها انتخاب و عملي بودهاست که ميتوانسته انجام دهد .امـا چـون ایـن انتخـاب و عمـل
نتيجه مکانيزمي است که از تسمل و تصميمگيری خود او حاصل شدهاست بنابراین کامال ميتواند مسئول
آن عمل درنظر گرفته شود.
ممکن است این سؤال مطرح شود که چگونـه در یـك جهـان جبـری و آگـاهي از ایـن نکتـه کـه در
هر موقعيت ،تنها یك عمل مشخص و خاصـي از سـوی انسـان انجـام خواهـد شـد کـه توانـایي انجـام
عملي غير از آن را نداشتهاست ،منصفانه است که وی را ملزم به تسمل قبل از انجام یك عمل ،تشـخيص
بهترین دليل ،تصميم به عمل مطابق با بهترین دليل و در نهایت انجام آن عمل بدانيم؟ جالب اسـت کـه
بدانيم فيشر از پاسخگویي به این سؤال نيز غافـل نبـودهاسـت .وی بـر آن اسـت کـه هرچنـد انسـان از
جبریبودن محيطي که در آن زندگي ميکند و لوازم آن آگاه اسـت ،امـا در یـك موقعيـت ،از آن عمـل
مشخصي که قرار است توسط او انجام شود آگاه نيست .بنابراین بر وی واجب است کـه در هـر موقعيـت
قبل از انجام عمل تسمل کرده تا بهترین دليل را تشخيص دهد .سپس آن را انتخاب و مطابق با آن عمل
کند ).(Fischer, 2006, p.185
فيشر مکانيزم واکنش به دالیل را ثابت و یکسان درنظر ميگيرد .یعني هر زمانيکه یك عامل طبـق
این مکانيزم و روش عمل کرد ،مسئول عملش مي باشـد و از نظـر او معمـوال انسـانهـا اینگونـه عمـل
ميکنند .البته ثابت و یکسانبودن بهمعنای یکساني در تمامي جزئيات و حتـي جزئيـات کوچـك نيسـت؛
بلکه ممکن است دو عامل در زمينه نوع انگيزههایشان برای عمل و جزئيات خاص مکانيزم با هم متفاوت
باشند اما این مسئله مهمي نيست .از نظر فيشر واکنش نسبت به دالیل نيـز مـيتوانـد درجـات مختلفـي
داشتهباشند .این واکنش ميتواند یك «واکنش قوی نسبت به دالیل»  68باشد .یعني فرد در همه شرایط
دليل کافي را ميفهمد و نسبت به آنها واکنش نشان ميدهد؛ یعنـي هميشـه دليـل کـافي را تشـخيص،
انتخاب و به آن عمل ميکند .اما واکنش نسبت به دالیل ممکن است واکـنش ضـعيف 63باشـد .در ایـن
واکنش ،فرد در بعضي از موارد و موقعيتها دليل کافي را ميفهمد ،اما به دليـل ضـعف اراده مخـالف بـا
دليل کافي عمل ميکند .فيشر معتقد است اگرچه بهطور آشکار ،واکنش قوی نسبت به دالیل سبب ایجاد
مسئوليت ميشود ،اما شرط ضروری برای آن نيست و ما عامالني که به دليل ضعف اراده نسبت به دليل
کافي واکنش نشان نمي دهند و همچنين در بعضي موارد دليل کافي را تشخيص نمي دهند را نيز معاف از
مسئوليت نميدانيم .بهعبارت واضحتر ،ضعف اراده باعث سلب مسئوليت نميشود و واکـنش ضـعيف نيـز
برای ایجاد مسئوليت اخالقي کافي است .اما او به دليل جلوگيری از ایجاد اعتراضات ،واکنش ضعيف را با
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ویژگيهای دیگری همراه ميکند و در مجموع واکنش مناسب برای ایجاد مسئوليت اخالقي را «واکـنش
متعادل و مناسب به دالیل» 68مينامد .این ویژگيها عبارتند از:
وجود ارتباط مناسب بين دالیل انجام عمل و انجام عمل ،و وجود یك الگوی معلوم و روشن بـرای آن
واکنش و واکنش نشان دادن به دالیل از جمله دالیل اخالقي ).(Fischer, 2006, pp.66-69
اما نکته بسيار مهمي که باید به آن توجه داشته باشيم عنصر دوم کنترل هـدایتکننـده ،یعنـي همـان
مالکيت مکانيزم است ،که فيشر ادعا ميکند این عنصر را بـهمنظـور آنکـه نشـانه آزادانـه عمـل کـردن
فرد باشد بهکار ميبرد .فيشر یك نگرش ذهني به این عنصر دارد بـدین ترتيـب کـه یـك فـرد از دوران
کودکي چنان تربيت ميشود که گویا مسئول آن چيزی است که انجام ميدهد .درواقع عکسالعملهـایي
که دیگران در قبال عمل او نشان ميدهند به تدریج باعث شکلگيری عقاید خاصي در ذهن وی ميشود
و نگرش خاصي به خود پيدا مي کند .او خود را بهعنوان عاملي که انتخابها و اعمـالش در جهـان مـؤثر
است ،محسوب ميکند .درنتيجه به سنين باالتر که مي رسد یك عامل اخالقي مي شـود و مسـئولبـودن
خویش را مي پذیرد .در اینجاست که او با پذیرش مسئوليت66خود مي تواند از سوی خود و دیگران مسئول
عملش درنظر گرفته شود .فيشر با این بيانات ميخواهد درواقع ،مبدأ عمـل را بـه خـود فاعـل برگردانـد.
).(Fischer, 2010, p.237 & J.Moya, 2006, pp.118-122

بنــابراین ،زمــانيکــه فــرد طبــق مکــانيزم واکــنش بــه دالیــل عمــل کنــد و ایــن مکــانيزم از
جانــب خــود فــرد هــدایت شــود ،وی از کنتــرل هــدایتکننــده برخــوردار اســت و مســئول عملــش
ميباشد.
با توجه به آثار فيشر بهنظر ميرسد در مـورد اینکـه آیـا انسـانهـا فقـط دارای کنتـرل هـدایتکننـده
هستند و کنترل تنظيمکننده ندارند ،بهطـور قـاطع قضـاوتي نمـيکنـد؛ بلکـه مـيگویـد اگـر آنهـا دارای
کنترل هدایتکننده باشند برای مسئول دانستن آنها کفایت مي کند و با بررسي مـواردی نشـان مـي دهـد
که انسانها در بعضـي مواقـع ،حـداقل دارای کنتـرل هـدایتکننـده هسـتند ،بنـابراین مـيتـوان در آن
شرایط ،آنها را مسئول عمل خودشان دانست و اگر واجد همـين کنتـرل هـدایتکننـده هـم نبودنـد آنهـا
را معاف از مسئوليت ميدانيم .بهعبارتدیگر ،فيشر مـيخواهـد بگویـد اگـر وجـود کنتـرل تنظـيمکننـده
در انسانها منتفي شود هنوز وجود کنترل هدایتکننده برای ایجاد و تحقق مسئوليت اخالقـي انسـانهـا
کفایت ميکند.
نتیجهگیری
چنانکه دیدیم فيشر بهمنظور آنکه هـم مسـئوليت اخالقـي انسـان احيـاء شـود و هـم در تنـاقض بـا
جبرگرایــي قــرار نگيــرد ،بــا بررســي مثــال فرانکفــورت و مثــالهــایي از آن نــوع ،از لــزوم کنتــرل
تنظيمکننده یعني توانایي فرد برای انتخاب و انجام عمل بدیل در تحقق مسـئوليت اخالقـي صـرفنظـر
کرده و به کنترل هدایتکننده یعني توانایي فرد در انتخاب و انجام یك عمل مشخص بسـنده مـيکنـد.
بنابراین حتي در یك جهان جبری ،به دليل آنکه فرد کامال در پرتو دالیل و خواست خود مـيتوانـد یـك
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عمل خاص را انجام دهد ،از مسئوليت اخالقي او به هيچ وجه کاسته نخواهد شد .اگر فرد تنهـا عملـي را
که ميتوانسته انجام دهد براساس دليل کافي انجام داد ،وی را تحسين ،و اگر براساس دالیل غير کـافي
انجام داد وی را مورد سرزنش قرار مي دهيم .چون از نظر او ،اگرچـه یـك انسـان معمـولي فاقـد اختيـار
وجودی(60عملي) است ،اما واجد اختيار معرفتي63هست (یعنـي اگرچـه در عـالم خـارج ،در یـك موقعيـت
نميتواند بدیل عمل خود را انجام دهد اما در ذهن خود ميتواند دالیل مختلف را ارزیابي کنـد و بهتـرین
دليل را تشخيص دهد تا مطابق با آن عمل کند) .بنابراین ما ميتوانيم از او انتظار داشته باشيم که دالیل
را ارزیابي کند و دليل کافي را تشخيص دهد ).(Fischer, 2006, pp. 220-222
همچنــين اگــر ثابــت شــود جهــان ،یــك جهــان غيرجبــری اســت در آن صــورت هــم بــه ایــن
مسئوليت لطمهای وارد نميشود .بنابراین همانطور که خود فيشر اذعان ميکنـد ایـن یکـي از محاسـن
دیدگاه اوست که با هر تفسيری از جهان و با هر دیدگاهي درباره رابطه بين جبرگرایـي و توانـایي انجـام
عمل بدیل سازگار و مصون از تسثيرات ناشي از آنهاست .البته او تسکيد ميکند که اگر جهان جبـری باشـد
این مسئله با امکانهای بدیل سازگار نيست و نميتوان آنها را نيز با هم سازگار کرد ،در نتيجه هر کـس
را که در جستجوی ایجاد این سازگاری است نکوهش ميکند.
گفته شده که دیدگاه او صحيحتـرین و نظامنـدتـرین شـکل سـازگارگرایي در ميـان سـایر تقریرهـای
سازگارگرایي تلقي ميشود .چون واجد بسياری از محاسن آن تقریرها و مبرا از نقاط ضـعف آنهـا اسـت.
این نظریه با بيان عنصر مالکيت مکانيزم ،به وجود مبدأ عمل در فاعـل توجـه دارد .درعـينحـال ،تسکيـد
ميکند که فرد باید توانایي واکنش به دالیل ،از جمله دالیل اخالقي را داشته باشـد .او ضـمن توجـه بـه
شرایط و عوامل واقعي در ایجاد یك عمل و با صرفنظر کردن از لزوم توانایي فرد در انجام عمـل بـدیل
برای مسئوليت اخالقي ،مانع از بروز اشکاالت ناسازگاری جبرگرایي با این نوع توانایي در حيطه مسئوليت
اخالقي ميشود (.)Carlos J.Moya, 2006, pp.122-123
فيشر آراء سازگارگرایان دیگری مانند ولف و واتسون در رابطه با علت انجام فعل را نيز واکنش نسـبت
به دالیل ميداند .اما با تمایز بين واکنش فاعل مبنا 62و مکانيزم مبنا  69نظـر خـود را بـا آنهـا متفـاوت
ميبيند .منظور او از فاعل مبنا آن است که فاعل نسبت به دالیل ،واکنش نشان ميدهد .فيشر نظر ولـف
و واتسون را در این قسمت قرار ميدهد .اما منظور او از مکانيزم مبنا آن است کـه مکـانيزمي کـه عامـل
براساس آن عمل ميکند واکنش نسبت به دالیل ميباشد .وی دیـدگاه خـود را ذیـل ایـن عنـوان قـرار
ميدهد .دليل وی برای ترجيح این دیدگاه این است که امکان دارد در حالتهای بـدیل ،مکـانيزم فاعـل
متفاوت از مکانيزمي باشد که براساس علل واقعي منجر به یك عمل ،تبيين ميشود و چون آنچه مربوط
به مسئوليت اخالقي مي شود نوع مکانيزمي است که علل واقعي وقـوع یـك عمـل را بررسـي مـي کنـد،
بنابراین بهطور شهودی بهنظر ميرسد که این مکانيزم را ميتوان معين و ثابت درنظرگرفته و یك دیدگاه
مکانيزم مبنا را ارائه داد که دقيقتر از فاعل مبنا ميباشد ) .(Fischer & Raviza,2003, p.48اما ایـن
دیدگاه بهرغم همه ابتکارات و توانایي هایي که دارد نتوانسته از نقاط ضعف و بعضي از اعتراضات مصـون
بماند .دو عنصر کنترل هدایتکننده نقد شدهاست.
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جهاني را تصور کنيد که در آن ،گروهي به دلخواه خود در ساختار ژنتيکي افراد تیييراتي ایجاد کردهاند.
بهنظر ميرسد مسئولدانستن این افراد ،امری نامعقول ميباشد .چون مبدأ عمل در خود آنها وجـود نـدارد
و آنها نميتوانند جدای از تیييراتي که در وجودشان ایجادشـده ،عمـل کننـد .امـا شـرایطي را کـه فيشـر
برای یك عامل مسئول برمي شمرد به خوبي مي تواند شامل حال این افراد نيز بشود .این گروه مي تواننـد
ساختار ژنتيکي افراد را بهگونه ای تیيير دهند که آنها هميشه ،یا حداقل گاهي اوقات ،بـراسـاس مکـانيزم
واکنش به دالیل عمل کنند .بهعالوه ،همانطور که قبال بيـان کـردیم فيشـر بـرای آنکـه نشـان دهـد
فرد ،آزادانه عمل کردهاست ،عنصر مالکيت مکانيزم را بيان ميکند کـه اشـاره بـه وجـود مبـدأ عمـل در
فاعل و بهعبارتي کنترل نهایي او دارد .اما این شکل از کنترل نهایي خيلي ضعيف اسـت و افـراد جامعـه
مفروض ما نيز ميتوانند در اثر عملکرد آن گروه ،از آن برخوردار شوند .به این صورت که والدین را بـرآن
دارند تا فرزندان خود را بهعنوان عامالن اخالقـي و مسـئول تربيـت کننـد .لـذا اگرچـه توجـه فيشـر بـه
عنصر مالکيت مکانيزم پسندیده و از محاسن دیدگاه او ميباشد اما فرآیندی که او برای شکلگيـری ایـن
مکانيزم درنظر ميگيرد بسيار ضعيف است و به خوبي ميتواند در چنـين جهـاني تحقـق یابـد .درنتيجـه،
درحاليکه مسئول دانستن افراد این جامعه امری نامعقول بهنظر مي رسد اما طبق دیدگاه فيشر و شـرایطي
که وی برای تحقق مسئوليت اخالقي در یك فرد مطرح مي کند این افراد و افرادی که سـاختار ژنتيکـي
آنهــا تیييــر داده نشــدهاســت بــه یــك انــدازه از مســئوليت اخالقــي در قبــال عمــل خــود برخوردارنــد.
)(J.Moya,2006, pp.125-127

همچنين اعتراض دیگری به عنصر اول کنترل هدایتکننده یعني فهم دالیل و واکـنش بـه آنهـا وارد
شدهاست:
8ـ یك عامل ،عمل اخالقا بدی را انجام مي دهد با وجود اینکه دالیلي بـرای انجـام نـدادن آن وجـود
دارد؛
8ـ نوع مکانيزمي که واقعا در عمل بد صادر مي شود براساس فهم دالیل و واکنش متعادل بـه دالیـل
ميباشد و در شکلگيری این مکانيزم عامل دیگری غير از خود فاعل نقش نداشتهاست؛
 -3اما عامل نميتواند دالیل واقعي و کافي انجام ندادن عمل را بفهمد.
اگر چنين موقعيتي ممکن است ،گزارش فيشر از کنترل هدایتکننده نادرست بهنظـر مـي رسـد .چـون
درحاليکه ادعا ميکنيم عامل در عمل بداخالقي خود واجد کنترل هدایتکننده است اما نتيجه مـيشـود
که به لحاظ اخالقي مسئول عملش نيست .اگر راهي وجود ندارد تا او بتواند دليلي که واقعـا بـرای انجـام
عمل دیگر وجود دارد را بفهمد چگونه منصفانه است او را در قبال عملش سزاوار سرزنش بدانيم؟
تصور کنيد که یك فرد به شما سيلي مي زند .درحاليکه او واقعا دليل کافي بر انجام ایـن عمـل نـدارد.
سيليزدن سبب درد و آزردن شما ميشود و این واقعيت ميتواند بهعنوان دليل کافي بـر عـدم انجـام آن
محسوب شود .اما فرض کنيد که وی نميتواند بفهمد این واقعيـت دليـل کـافي بـرای سـيلي نـزدن بـه
شماست .چون فرد نميتواند این واقعيت را درک کند ،بنابراین نتيجه ميگيریم نميتـوان او را بـه لحـاظ
اخالقي مسئول سيليزدن شما دانست ).)Told & Tognazzini, 2008
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همچنين معترضين برآنند که وجود کنترل نهایي در خـود ،توانـایي انجـام عمـل بـدیل را نيـز شـامل
ميشود ) .(J.Moya,2006, p.127اگر ما بتوانيم ثابت کنيم که فرد دارای نيرویي اسـت کـه مـيتوانـد
فارغ از تسثير اجبارهای بيروني و دروني اعم از محيط ،وراثت ،حوادث گذشته و ...عمل کند و مبدأ نهـایي
انجام و عدم انجام عمل در خود او ميباشد ،بدیهي است که چنين فردی در یك موقعيت توانـایي انجـام
اعمال مختلف را دارد .بنابراین بهنظر ميرسد عالوه بر مثالهای نقضي که درباره عنصر مالکيت مکانيزم
وجود دارد ،عدم پذیرش توانایي عامل در انجام عمل بدیل نشانه دیگری بر ضعف کنترل نهـایي دیـدگاه
اوست .تبيين فيشر از اختيار الزم در مسئوليت اخالقي به اندازهای قوی نيست که در همه شـرایط ،افـراد
واقعا مسئول را از افراد واقعا غيرمسئول تميز دهد و در بعضي مـوارد افـرادی کـه تحـت شـرایط جبـری
بودهاند را به ناحق مسئول ميداند .در نتيجه گفتهشده که دیدگاه وی تا حد زیـادی در جهـت جبرگرایـي
گام برميدارد.
در پایان ،چندان خالي از لطف نيست که بدانيم بهطورکلي ،بررسي بسياری از متون غربي درخصـوص
اختيار و مسئوليت اخالقي ما را به این نتيجـه مـيرسـاند کـه ناسـازگارگرایان و اکثـر سـازگارگرایان در
تبيين مفهوم اختيار از یك طرف و حـدوحـدود قـانون عليـت از طـرف دیگـر و سـازگار کـردن آنهـا بـا
یکدیگر دچار گمراهي و خلط بحث شدهاند .اختيارگرایـان برآننـد کـه بـا اعتقـاد بـه جبرگرایـي و قـانون
عليت باید وجود اميال وراثتي و تسثيرات محـيط ،حـوادث گذشـته ،قـوانين طبيعـي و  ...در انسـان را بـه
همراه ثابتبودن این امور بپذیریم .درنتيجه عمل انسان ناشي از ایـن عوامـل و جبـری و برابـر بـا عـدم
وجود اختيار (یعني مبدأ نهایي عمل و توانایي انجام عمل بدیل) در او خواهد بود .چـون او نيـز بـهعنـوان
جزئي از این جهان باید منفعل و تابع سایر امور باشـد .از طـرف دیگـر ،سـازگارگرایاني ماننـد فيشـر نيـز
که به طرق مختلف سعي در رهایي از این تناقض کردهاند اما نتوانسته اند در پـررنـگکـردن مؤلفـههـای
اختيار به اندازهای قوی ظاهر شوند که مخالفين را قانع و مجاب سازند و بيشتر جانب جبرگرایي را حفـت
کردهاند.
بهنظر ميرسد وجود اميال وراثتـي ،تـسثيرات محـيط ،قـوانين طبيعـي و  ...و ثابـتبـودن آنهـا امـری
غيرقابلانکار و جبری است و انسان نميتواند مانع از وجود این امور و چگونگي آنهـا باشـد .امـا در اکثـر
موارد ميتواند مانع از تسثير آنها در عملش شود .انسان نميتواند تعيين کند که در چه شرایط محيطي بـه
دنيا بياید یا چه ویژگيها و اميالي از طریق وراثت به او برسد .یعنـي وجـودش نمـيتوانـد عـاری از ایـن
عوامل باشد .اما کامال شکل گرفته از آها هم نيست؛ بلکه بخش غالب وجـود او را همـان اختيـار شـکل
ميدهد .مطابق با این بخش ،انسان دارای نيرویي است که ميتواند دست بـه انتخـاب و تصـميمگيـری
درباره اعمالي بزند که از طریق این عوامل به او پيشنهاد شدهاست .انسان نمـيتوانـد معـين کنـد کـه از
طریق وراثت چه ویژگيهایي به او برسد یا مانع از وجود آنها در خود شود؛ اما ميتواند انتخـاب و تعيـين
کند که کدام ویژگي در او اثر کرده و مطابق با آن اثر عمل کند .به خاطر همين قـدرت انتخـاب و عمـل
مطابق با آن است که ميتوان مبدأ نهایي عمل را به خود انسان برگرداند .زمانيکه انسان قدرت انتخـاب
و عمل مطابق با یك ميل یا خالف آن را دارد یعني توانایي و آزادی در انجام عمل بدیل را دارد .اینگونه
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 در کنار رد امکانهای بـدیل نمـيتوانـد،است که بهنظر ميرسد توجه فيشر به وجود مبدأ عمل در فاعل
.چندان مفيد واقع شود
پینوشتها
1- Moral Responsibility
2- To be praiseworthy and blameworthy

جي واليس مسئوليت اخالقي را به این معنا ميداند که بتوانيم یك عامل را به لحاظ اخالقـي در. ار. 3
:ک.ر.قبال عملي که انجام داده پاسخگو بدانيم
R.J, Wallace, Responsibility and the Moral Sentiments,
)Massachusetts: Harvard university press Cambridge, 1996(, pp. 6; 218
4- Freedom or Free Will
5- Ultimate source
6- Ultimate control
7- Alternative possibilites

 بعضي از فيلسوفان هر دو مؤلفه را در اختياری دانستن یـك عمـل مـي پذیرنـد ماننـد "ارسـطو" و.2
 البتـه بـا... فيشـر و، ولـف، اما بعضي دیگر یکي از این دو را ميپذیرند ماننـد فرانکفـورت،""روبرت کن
.درجات و تبيينهای مختلف
9- Incompatibilism
10- Libertarianism
11- Determinism
12- Hard Incompatibilism

 ایــن دیــدگاه اختيــارگرایي بيشــتر بــهعنــوان دیــدگاه اختيارگرایــان ســنتي نيــز درنظــر گرفتــه.83
.ميشود
14- C.A. Campbell
15- Robert Kane

:ک. ر.80
Four Views on Free Will, ED.

Robert Kane, “Libertarianism”,i
Ernest Sosa, USA:Blackwell,2007, pp.5-43 and John M.Frame, “Free
Will and Moral Responsibility”,IIIM Magazine online,2006, volum 1,
Number 12 and K.Timpe,“Free Will”, Internet Encyclopedia of
philosophy www.morries.umn.edu/acadimic/ philosophy/halthsis. ,
17- Derk Pereboom

:ک. ر.82
Derk Pereboom, “Hard Incompatibilism”, In Four Views on Free
Will, Ed. Ernest Sosa, USA:Blackwell, 2007, pp.85-125
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:ک. ر.89
--------------------,“Source
Incompatibilism
and
Alternate
Possibilities”,In Moral Resposibility and Alternate Possibilities,
Eds. David Widerker and Michael Mackenna, USA: Ashgata, 2003,
pp.185-200

 البته بدین معنا که مبدأ عمل در فرد موجود باشد نه اینکه فرد توانایي انجام عمل بـدیل را داشـته.86
.باشد
21- Compatibilism
22- Ayer
23- Hary Frankfurt
24- Wolf
25- Watson
26- J.M Fischer
27- Mark Ravizza

:ک. ر.82
Ecyclopedia of

Michael Mckenna, “Compatibilism”, Stanford
philosophy, httm:plato.stanford,edu/eatries/compatibilism, 2009, and
William
Ferraiolo, “Against Compatibilism:Compulsion, Free
Agency and Moral Responsibility ”, www.sorites.org, 2004, and
Carlos J.Moya, Moral Responsibility,The ways of skepticism, London
and New York :Routledge ,2006
29- My Way, Essays on Moral Responsibility(2006)
30- Responsibility and Alternate Possibilities(2003)
31- Perspective on Moral Responsibility(2003)
32- Precies of My Way: Essays on Moral Responsibility(2006)
33- Valid excuses

 اصــل اوليــه امکــانهــای بــدیل را اصــالح،» فرانکفــورت بــا اضــافهکــردن کلمــه «تنهــا.38
.کردهاست
35- Semicompatibilism

 چون عمل را معلول حوادث گذشته و قوانين طبيعت محسوب ميشود بنابراین برای آنکه معلـول.30
.(عمل) متفاوت شود باید بتوان علت (حوادث گذشته و قوانين طبيعت) را تیيير داد
37- Guidance Control
38- Regulative Control

 یعني مي توان شرایطي را لحاظ کرد که اگرچه فـرد تنهـا یـك عمـل را مـي توانـد انتخـاب کنـد.39
 و چـون تسمـل و تصـميم او علـت،و انجام دهد اما همان را بـا تسمـل و تصـميم خـود انجـام مـيدهـد
 هرچند که نمي توانسته عمل دیگـری را انجـام.انجام آن عمل بوده اند بنابراین مسئول آن عمل مي باشد
.دهد
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 انتخاب و عمل خود را در شرایط واقعي و عالم خارج کنتـرل، چون در کنترل هدایتکننده نيز فرد.86
. بنابراین کنترل هدایتکننده برای مسئولدانستن یك فرد کفایت ميکند.ميکند
41- Flicker of freedom

:ک. ر.88
Blumefeld, David,“The principle of Alternate Possibilities”, Journal of

philosophy, 67 (1971)

43- Strawson

:ک.ر.88
Daniel Dennett, Elbow Room (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1984);
and Freedom Evolves (New York: Viking, 2003)
45- Dialectical stalemates
46- Source Incompatibilism
47- Reasons-responsive mechanism
48- Ownership mechanism
49- Reasons-recognition
50- Sufficient reason
51- Reasons-recognitivity
52- Strong reasons-responsiveness
53- Weak reasons-responsiveness
54- Moderate reasons-responsiveness
55- Taking Responsibility
56- Metaphysical option
57- Epistemic option
58- Agent-based
59- Mechanism-based
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