
 

 
 
 

  زمال اریاخت درباره شریف نیمارت جان دگاهید

 یاخالق تیمسئول در

 یخزاع زهرا
 )نویسنده مسئول(

  تمدن فاطمه

 چکیدهچکیده
 شرط نیترياساس یيسو ازدر جهان غرب  انسان، يژگیو نیتریمحور عنوان به ارياخت

 در جهان، بودنیفرض جبر با گر،ید یسو است و از شده دانسته ياخالق تيمسئول
 تعارض، وجود به باور بااخالق،  لسوفانيف از ي. گروهرديگيم قرار یيجبرگرا با تعارض
 به  تعارض، نیا رفع ای دفع یبرا گرید يگروه و اند داده دو نیا یناسازگار به حکم
 از يگوناگون یرهایتقر و نموده اريو اخت یيجبرگرا یسازگار در يسع يمختلف یهاوهيش

و تحت  "فيشر تينمار جان"تقریر از سوی  ترینمهم. اندکرده ارائه را یيسازگارگرا
 تيمسئول در الزم ارياخت ،در آثار خود ی. واستشده مطرح سازگارگرایيعنوان نيمه

 مثال. رديگيدربرنم را لیبد یهاامکان که دانديم کنندهتیرا کنترل هدا ياخالق
 ديمف اريبس شريف یبرا ل،یبد یهاامکان در رد  نوع آن از یيها و مثال فرانکفورت

 سازگارگرایينيمه دگاهیمختصر مثال فرانکفورت، د حياز توض پساین مقاله  . دراند بوده
بر  شريف ریتقرکه  يازاتيهمه امت رغم به رسد، يم نظر به نهایت در. شوديم نييتبفيشر 
 .است ترنزدیك جبرگرایيبه  ياو از جهات دگاهیدارد د یيسازگارگرا یرهایتقر ریسا

جان  سازگارگرایي، نيمه ،سازگارگرایي ،ياخالق تيمسئول ار،ياخت: کلیدی واژگان
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 مقدمه

  فيلســوفان غربـي،  متــون در. اسـت  اخــالقفـرا  مهـم  بســيار موضـوعات  از یکــي اخالقـي  مسـئوليت 
 )ماننـد : 3داننـد يمـ  8بـودن  سـرزنش  و تحسـين  سـزاوار  معنـای بـه   را88اخالقـي  مسـئوليت  غالبـا   اخالق

J.Moya, 2006, p.1& Eshleman, 2009). 
  اختيـار و...  "واتسـون " ،"ولف" ،"فرانکفورت" ،"شريف نيمارت جان" ،"کن روبرت": مانند يلسوفانيف 
  و اختيــار بحــث کــه برآننــد آنهــا. گيرنــدمــي نظــردر آن مبنــای تــرینمهــم عنــوانبــه را8آزاد اراده یــا

 حيوانـات و کودکـان در دایـره ایـن      بنـابراین،  د.شـو  در مورد انسان بالغ مطرح مي تنها اخالقي مسئوليت
 شدهرفتهیپذ اصل كی عنوانبه تياصل عل انيب و يتجربعلم شرفتيپ گر،یدیسوازگيرند.  قرار نمي بحث

 بـه ایـن معناسـت     بودن مختار رایز ،برديم سؤال ریزانسان را  بودنمختار عت،يطب عالم در ریناپذو تخلف
  کننـده، آغـاز  ،فاعـل  کـه  اسـت  آن «مبـدأ » از منظـور خـود فاعـل باشـد.     در ،ملع 6نهایي مبدأ باید که

 یاز اجبارهـا  يآن اسـت کـه عمـل او ناشـ     «یينها»مراد از  و دباش عملش علت یا رندهيگميتصم مبدع،
 يتيشخصـ  یهـا يژگـ یو و اليـ حـوادث گذشـته، وراثـت، ام    ،يطـ يمح طیاعـم از: شـرا   يو درون يرونيب

 .(Sosa, 2007, p.1 & J.Moya, 2006, p.1 & Kane, 2007, p.14)نباشد

ـ ن 0«نهـایي  کنتـرل » عنـوان تحت را مطلب این ،غربي متون در  از یکـي  را آن و کننـد  مـي  مطـرح  زي
ــه ــای مؤلف ــار ه ــته اختي ــد دانس ــا  (J.Moya, 2006,  pp.85_86).ان ــا ب ــ نی ــه فاتيتوص ــرب   نظ

ـ فاعل با يعنی. ميبدان «يکاف ایعلت تامه »معادل  را «یينها مبدأ»بتوان  رسديم  يعلـت تامـه و کـاف    دی
 .الزم ای یاباشد نه علت واسطه عملش

 توانــایي و آزادی در  فاعــل کــه اســت آن گيــرد مــي قــرار اريــاختدیگــری کــه تحــت عنــوان   مؤلفــه
 توانسـته آن کـار را    . یعنـي بـه جـای آن کـاری کـه انجـام داده، مـي       دارد لیبـد  عمـل انتخاب و انجـام  
ـ انجام ندهـد   ـ تعب 3بـدیل  هـای از ایـن بـه امکـان    اخـالق  فيلسـوفان کـار دیگـری را انجـام دهـد.      ای   ري

 .((2Kane, 2007, p.14 & J.Moya, 2006, p.1& Sosa, 2007, p.1کننديم

ـ در ا یزيـ هر چ جبرگرایي، اساسبر اما ـ علـت   كیـ جهـان معلـول    نی ـ  ای ـ  رابطـه  واسـت   يعلل   يعل
ـ انسـان ن  ن،یبنـابرا . است ریناپذتخلف و یضرور رابطه كی هانآ نيب ـ   زي ـ از ا يکـه جزئ جهـان اسـت    نی

 یهايژگیو و اليام يعنی. استو...  گذشتهحوادث  ط،ي: وراثت، محمانند يعوامل و علل معلول ومحصول 
ـ ا ريتـسث تحـت برگرفتـه و   کامال  دهدياو را شکل م «خود»انسان که  يدرون   ن،یبنـابرا . اسـت  عوامـل  نی
  اسـاس هـم کـه بـر    ياعمـال  باشـد،  داشـته  نقـش  توانـد ينم عوامل نیا يگونگچ در انسان کهیيجاناز آ
ـ  عنـوان و او بـه  بـوده از عوامـل مـذکور    يناشـ  کامال  دهديم انجام خود يدرون یهايژگیو و اليام   كی

  داده،از آنچـه انجـام    ريـ غ مـورد  هـر  در ي. از طرفـ شـود يم محسوب اعمالشبه  نسبت یاواسطه علت
 ثابت و نيو...( مع يوراثت یهايژگیو و اليعلل )ام کهي. چون زماندهد انجام توانستهيرا نم یگرید عمل
 محسوب یارياخت توانديو نم شد خواهد ينيبشيپقابل نيهمچن و نيمع و ثابت زين)عمل(  معلول هستند
 .شود



 933 ییاخالقاخالق  تتییمسئولمسئول  دردر  الزمالزم  ارارییاختاخت  دربارهدرباره  شرشرییفف  ننییمارتمارت  جانجان  دگاهدگاهییدد 
(John Martin Fisher’s Viewpoint Regarding the Necessary Free Will in . . .) 

 

  اخالقـي  مسـئوليت  مبنـای  تـرین مهـم  عنوانبه را اختيار وجود باالتفاق غربي فالسفه چهاگر نتيجه،در
 هادیدگاهناشي از آن،  تمشکال حل  یبرااما در رویارویي با تناقض ميان جبرگرایي و اختيار و  رند،یپذيم
 .کردند اتخاذ را مختلفي رویکردهای و

  را9ناسـازگارگرایي  دیـدگاه  و کـرد  حاصـل  سـازگاری  دو ایـن  ميـان  تـوان  نمي که شدند معتقد ای عده
 مطـرح  88سخت یيناسازگارگرا و88جبرگرایي ،86يخود در سه شاخه اختيارگرای کرد،یرو نیابوجود آوردند. 

 .استشده
ناسازگار با  که یآزاد اراده یك به باشيم ماناینکه اخالقا  مسئول اعمال یبرابرآنند که ما  اختيارگرایان

 .(Kane, 2007, p.7)جبرگرایي باشد نيازمندیم 
 تـسثير تحـت  فـرد  یـك  شخصيت و ها انگيزه ل،با توجه به اینکه اميا رویکرد، این شکل ترین افراطي در

 از ناشـي  نبایـد  فـرد  یـك  عمـل که  معتقدند هانآ است،حوادث گذشته و ...  محيط، وراثت،: مانند عواملي
دیگـری غيـر از خـود     نيمعـ  عوامل تسثيرتحت خود امور، این کهچرا باشد؛ او شخصيت و ها انگيزه  اميال،

در دام  تـا باشـد   بينـي  پـيش غيرقابـل  و نامعين عل ي لحاظ از باید فرد یك عمل حاليکهدر ،شخص هستند
و مسـئوليت اخالقـي انسـان     عمـل  بـودن اختياریاست که  صورت نیا در تنهاجبرگرایي گرفتار نشویم. 

 .(M.Frame)83 ندشو مي پذیرفته
   دربـاره  بحـث  بـرای  مجـالي  اینجا دراختيار دارند که  باب دراستدالالت و تفاسير خاصي  اختيارگرایان

"کمپبل. آ. سي" ،"کانت" ،"اپيکوریان"آن نيست. افرادی مانند 
"کن روبرت" و88

 قـرار این گـروه   در 86
  80.رنديگيم

تواند مستثني از قاعده موجود  جزئي از جهان جبری نمي عنوانگویند انسان به جبرگرایان مي مقابل، در
و  مختـاربودن  درنتيجـه . اسـت : حوادث گذشته، وراثـت، محـيط و ...  مانند عواملي محصول و باشد آندر 

گيرنـد   ایـن گـروه جـای مـي     در. افرادی مانند رواقيـان و اسـپينوزا   ندشو مي منکرمسئوليت اخالقي او را 
(J.Moya, 2006, p. 3). 

 83"مدرک پيـری بـو  "ناسازگارگرایي سخت نيز دیدگاه خاصي است که از سوی فردی بـه نـام    دیدگاه
 هـای امکـان  و مبـدأ  ناسـازگارگرایي » و82«سـخت  ناسازگارگرایي»شود. وی در مقاالتي مانند:  مطرح مي

 را مـا  ياخالقـ  تيمسـئول  یـي جبرگرا اندازه همان به... باشد درست یيرجبرگرايغ اگر»: گوید مي 89«بدیل
 (Pereboom, 2003, p.185 & 2007, p. 85)  «.کنديم دیتهد

  نيفاقـد علـت معـ    ایـ  يهمه امور از جمله اعمال انسان اتفـاق  کهاست  نیا یيرگراجب ريالزمه غ چون
ـ اخت يحتـ  يعامل چيمعلول ه ایاعمال انسان  جهينتدرباشند  ـ  سـتند ينانسـان   اري ـ يمع علـت  ای  . ندارنـد  ين
 . باشـند  یو جبـر  نيمعـ  انسـان  اعمـال  جملـه  از امـور  همـه است که  نیا یيالزمه جبرگرا گر،یدیازسو
ـ ا. ازنـدارد  انسـان  افعـال  در یاکننـده نيـي تع نقش چيه ارياخت صورت، دو هر در نیابنابر  هـر دو   در رونی
ـ بـه   دگاه،ید ـ اخت زان،يـ م كی ـ تهد انسـان  تيمسـئول  و اري   کـه  اسـت  آنبـر  وی جـه، ينتدر .شـود يمـ  دی

ن وجــود نــدارد امــا چنــين اراده آزادی در انســا ،86دارد اختيــار یــا آزاد اراده بــه نيــاز اخالقــي مســئوليت
(Pereboom,  2007, pp.86-87). 
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سازگاری ایجاد کرد.  ارياخت و یيجبرگراتوان ميان  ای معتقد شدند که مي عده ان،یمقابل ناسازگارگرا در
اراده آزادی کـه   از شـکل  آنبوجود آوردند. از نظـر سـازگارگرایان،    را 88سازگارگرایي دیدگاه اساس،نیابر

ـ . در انيست الزم اخالقي مسئوليت برای است، ناختيارگرایا نظرمورد  یهـا نيـي تبهـر کـدام    ،رابطـه  نی
 آن اثبات یبرا بلکه ؛نه تنها قانون عليت نافي اختيار نيست ،معتقدند هان. آدهند مي ارائه اختيار از مختلفي
"آیـر " ،"هيـوم " ،"هـابز "ماننـد   افـرادی . ((J.Moya, 2006, pp.90-91 هسـت  نيـز  الزم

 هـری " ،88
"انکفورتفر

"ولف" 83
"واتسون" ،88

"فيشر مارتين جان" ،86
"راویزا مارک" ،80

 قـرار  گـروه  این در...  و83
 82.گيرند مي

 تقریر آن از سوی جـان مـارتين فيشـر مطـرح      ترینمهم. دارد مختلفي تقریرهای سازگارگرایي دیدگاه
  کتـاب . اسـت نوشـته دی و مقـاالت زیـا   هـا کتـاب  اخالقـي  مسـئوليت  و اختيـار  زمينـه  در. وی استشده
  ،36«بـدیل  هـای امکـان  و مسـئوليت »و مقـاالتي ماننـد    89«اخالقـي  مسـئوليت  در مقاالتي من، روش»
 جمله از 38«اخالقي مسئوليت در مقاالتي: من روش بر ای مقدمه» ،38«اخالقي مسئوليت بر اندازیچشم»
 .است هانآ

  ،در جهـان غـرب   کـه  داده ارائـه  بـدیل  یهـا مثال معروفـي را در رد  اصـل امکـان    فرانکفورت، هری
ـ ب. این اصـل  استداشته پيانعکاس شدیدی در  فـردی نتوانـد    ،کـه اگـر در یـك موقعيـت     کنـد يمـ  اني

 دهـد عمـل دیگـری را انجـام دهـد، بـه لحـاظ اخالقـي مسـئول عملـش            به جای عملي که انجـام مـي  
ـ بـا ب  فرانکفـورت  اما. (Yaffe,1999, p.218) ستين  ایـن اصـل را مـورد نقـض قـرار       ود،مثـال خـ   اني

 دهد. مي
 اسـاس بـر  را خـود  دیدگاه و گرفته قرار مثال این تسثيرتحت که است کساني جمله از فيشر مارتين جان
 ویـژه  دیـدگاه  فرانکفـورت،  مثال توضيح از پس مقاله این در. سازد مي مبتني گيرد، مي آن از که ای نتيجه
 کـه  شد خواهد مشخص مقاله ضمن در. شوديم دادهشرح  -ستا معروف سازگارگرایيکه به نيمه -فيشر
نقاط مثبت و منفـي ایـن    به رابطه، نیا در. استشدهمعروف  سازگارگرایينيمه به دیدگاه این دليل چه به

 هـایي  توانـایي  همه رغمبه فيشر دیدگاه که ميابیيم دست جهينت نیا به تینهادر و کردهدیدگاه نيز اشاره 
 جهـت  در حـدودی  تـا  جهـت  ایـن  از و نبـوده  موفق کامال  جبرگرایي مشکالت بر آمدنائقف در دارد که

 .دارد برمي گام جبرگرایي

  فیشر مارتین جان و فرانکفورت هری ریبه تقر ییسازگارگرا. 2

 لیبـد  یهـا امکان ونهایي  مبدأبا دو عنصر  یيجبرگرارسد  مي نظربه شد اشاره مقدمه در که همانطور
کساني که قائل به سازگاری بين اختيـار و جبرگرایـي    ن،یبنابرا. ندارد یسازگار ارند،ياخت ياصلکه عناصر 

 کنند.  هيتوج یيدو عنصر را در کنار جبرگرا نیهستند باید به نوعي بتوانند ا
 و لیبد یهاامکان یبه ناسازگار فيشر مارتين جان و فرانکفورت هری مانند سازگارگرایانيغالب  توجه
 امـا  است، بدیل عمل انجام و انتخاب توانایي معنایبه اختيار یا آزاد اراده ها،نآ نظر از. استبوده یياجبرگر

(. نباشـد  خواه باشد آن واجد انسان خواهانسان ضروری نيست ) اخالقي مسئوليت تحققبرای  یيتوانا نیا
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 هـا نآ بلکـه  شود؛ينم یز وا تيو رفع مسئول انسان عمل بودنیجبر سبب ،عنصر نیمعتقدند حذف ا آنها
 احيا را انسان اخالقي مسئوليت هم و باشد سازگار جبرگرایي با هم که قائلنداز عنصر مذکور  يدرجه خاص

 .کند
  بيـان  بـا  «اخالقـي  مسـئوليت  و بدیل هایامکان» نام به مشهوری و کوتاه مقاله در فرانکفورت هری
 شـرایطي  توانيم مي ما»: کند مي بيان و دهد مي قرار حمله مورد را بدیل هایامکان اصل نقض، مثال یك
 مختـار   هنـوز  بـدیل  عمـل  انجـام  توانـایي  عـدم  بـاوجود  رافـرد   یـك  ميبتوانبگيریم که در آن  نظردر را

ـ دل نیبـد  تنها[ ميو مسئول بدان  «.]عمـل در او وجـود دارد   یيعمـل، نـه لزومـا مبـدأ نهـا      مبـدأ  کـه  لي
(Frankfurt, 2003, p.17).  را بـدیل  هـای امکـان  آزاد، اراده یـا  اختيـار  اگرچـه  او نظـر  بـه  اینبنـابر  

ای که الزمـه مسـئوليت    بلکه اراده ؛برای مسئوليت اخالقي ضروری نيست آزاد اراده این اما گيرد،دربرمي
 .گيرد دربرنمي را بدیل هایاخالقي است امکان

 یــا  ،ادن دارو، هيپنــوتيزمبــا د x فــرد کنيــد فــرض»: گویــد مــي خــود معــروف مثــال در فرانکفــورت
ـ از ا يکـ ی ريتـسث تحـت تـا جـان    شـود ایجاد تیييراتي در سيستم عصبي یا میز جان سبب    یهـا اجبـار  نی

 کـه مـورد نظـر او     ياعمـال  سـایر  انجـام  از را وی واست   xفرد نظررا انجام دهد که مورد عملي ،يدرون
  بـا  و خـود خـودی  بـه  ،xاز مداخلـه فـرد    بـل ق جـان  اگـر  کـه  بگيریـد  نظـر در نيچندارد.  نيز باز  ستين

ـ ادر ،اسـت  xفـرد   نظـر  مـورد  که رديبگ يهمان عمل انجام به تصميم خودش دالیل   xفـرد   صـورت، نی
خواهد تصميم  کند که متوجه شود جان مي زماني دخالت مي xبلکه  کند؛ينماین تصميم هيچ دخالتي  در

 دالیـل   اسـاس بـر  جـان  که شرایطيدر ،ت، بگيرد. بنابراینغير از آنچه که مورد نظر اوس ،به انجام عملي
 آنگـر هـيچ نقشـي در     دهد، مداخلـه  را انجام مي آنگيرد و  و تفکر خویش تصميم به انجام آن عمل مي

 .((Frankfurt,2003, p.21-22 «استنداشته
ـ ی انجـام دهـد.   توانسـته  مي که است عملي تنهادهد  که جان انجام مي عملي ت،يهر موقع در   اگـر  يعن
 اجبـار   ريتـسث تحـت  گرفـت، ينمـ  xنظـر فـرد    مـورد  عمـل  آنبـه انجـام    ميتفکر خود هم تصم اساسبر
ـ ا انجـام  امـا . شـد يعمـل مـ   آنمذکور مجبور به انجام  يدرون  در دو حالـت    توانـد يمـ  خـاص  عمـل  نی
ـ  اجبـار  ريتـسث تحت -8 ؛جان تسمل و تفکر با -8 ردیپذ تحقق  ل مـورد نظـر   هـر دو حالـت عمـ    در. يدرون
 خـود آن عمـل را انجـام دهـد      تسمـل  و تفکـر  براسـاس  جـان  اگرتفاوت  نیخواهد شد با ا محقق x فرد
 دانسـت.   عملـش  انجـام  در مسـئول  و مختـار  را یو تـوان يم جهينت در کند،ينم یادر آن مداخله xفرد 

 عملـش  مسئول و مختار را لفاع که ستين منصفانه شده، انجام يدرون اجبار ريتسثتحت عمل کهياما زمان
 .ميبدان

ـ بمـذکور   اصل چون. کند مي نقض را بدیل هایامکان اصلمثال،  نیکه ا است يمدع فرانکفورت  اني
لحـاظ   بـه  دهـد توانست به جای عملي که انجام داده، عمل دیگری را انجام  اگر شخصي نمي که کنديم

 نظـر درتـوانيم شـرایطي را    ما مـي  دهديم شانن مثالاین  کهحاليدر. بود نخواهد عملشاخالقي مسئول 
 فـرد را مسـئول عملـش     ،حالت اول که جان با تفکر و تسمل خود عمـل کـرد( کـه در آن    همانند) بگيریم

 اذعـان  خـود  او البته. ((Ibid ,p.23 دهد انجام آن یجا به را یگرید عمل توانستهينم چند. هرميدانيم
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توانسـته انجـام    به این دليل که عمل دیگـری را نمـي   تنهاام دهد شخصي عملي را انج اگر»: که کند مي
 33معتبـر  یعـذرها  عنوانرا به موارد نیا ماداد،  این عمل را انجام مي «باید»به این دليل که  تنهادهد، یا 

 اب واقعا که  استعملي نبوده شده،انجام عمل که شویم مي متوجه گفته این اساسبر چون. میريگيم نظردر
 ((Ibid, p.24 «.باشد شده انجام او خواست و ميل
ـ تسک و «تنهـا » واژه کـردن  اضـافه  بـا  را بدیل هایامکان اصل که است آن بر فرانکفورت نتيجه در   دي
ــر ــد آن ب ــرد:   بای ــه اصــالح ک ــر»اینگون ــام داد   اگ ــي را انج ــردی عمل ــاف ــه 38تنه ــه   ب ــل ک ــن دلي  ای
ــابراین انجــام دیگــری عمــل توانســتهينمــ ــود  دهــد، بن ــه لحــاظ اخالقــي مســئول نخواهــد ب   «وی ب

Ibid, p.24)) . 
 کسـاني   وگيـرد   این اصل در تضاد با سازگاری بين مسئوليت اخالقي و جبرگرایي قرار نمـي  او، نظر از
  مسـئوليت  و جبرگرایـي  ناسـازگاری  بـر  بـدیل  هـای امکـان  اوليـه  اصـل  اسـاس بـر  تـا  انـد  تالش درکه 

 کنـد  کمکـي  هـا توانـد بـه آن   در استدالل بر ناسازگاری نمي شده،اصالح اصل این کنند، استدالل اخالقي
(Ibid, p.23-24). 

بـه ایـن دليـل انجـام داد کـه       تنهـا اگـر فـردی عملـي را     حـال »: کنديم اضافه فرانکفورت عالوه،به
 ،دهد خواسته انجام توانسته عمل دیگری را انجام دهد، حتي اگر آن عمل، عملي باشد که او واقعا  مي نمي

 (Ibid,p.24).« بود نخواهد عملش مسئولاین فرد نيز 
 یهـا شـرفت يپ به يربط چيه شاناعمال مقابل در هاانسان تيمسئول که بود معتقد شريف نيجان مارت 
ـ نظر و يتجرب ـ تی کـه  نـدارد  عـت يطب عـالم  بـه  مربـوط  يکیزيمتـاف  یهـا هی ـ تی باعـث  آنهـا  در ريي   در ريي
ـ ن جهان نبودن ای بودن یجبرکه  بودبرآن  رو،نیااز .شود هاانسان یریپذتيمسئول نبایـد در مسـئوليت    زي

تحقق  یشرط و مبنا ترینمهم که- اختيار واسطهاخالقي انسان تسثير بگذارد و چون مسئوليت اخالقي به
 ميبـدان  یتفسير کرد که خواه جهان را جبر ای گونهبنابراین اختيار را باید به ،کند ارتباط پيدا مي -آن است
 .(Fischer, 2010, pp.229-230) دیاين وجودبه  يتناقض  ،یرجبريغخواه 
 مکـانيزمي  شخصي، کنيد فرض»: کنديم مطرح سبك همان به يمثال فرانکفورت، مثال تسثيرتحت او 
یـن  جـان اصـال  از ا   که،يحالدر. کند کنترل را جان اعمال بتواند آن وسيلهبه تا دهد مي قرار جان میز در را

 بـه  را جان که استریزی کرده گر از طریق یك کامپيوتر اینگونه برنامه موضوع اطالعي ندارد. فرد مداخله
دهد، کامپيوتر از طریق مکانيزمي کـه در میـز    یأر xبرانگيزاند. اگر جان تمایل داشته باشد به  دادنرأی

ـ   کند و سبب مي جان است مداخله مي رأی بدهـد و مطـابق بـا ایـن      yه شود که او واقعا  تصميم بگيـرد ب
 آن در تـسثيری  کـامپيوتر  بدهـد،  رأی yتصميم عمل کند. اما اگر جان، با تسمل خود تصميم بگيرد که بـه  

رأی بدهـد. در   yگيرد کـه بـه    تصميم مي خود تسمل با ای، مداخله هيچ بدون جان کنيد فرض. گذارد نمي
 توانسـته  نمي اوچند که  هربدانيم.  اش دادن رأی و انتخاب مسئول را او توانيم مي که رسد مي نظراینجا به
 .(Fischer, 2006, pp.38-39) «.باشد داشته این از غير عملي و انتخاب
ـ ن مثال نیا در  ـ در  کـه  فرانکفـورت  مثـال  هماننـد  زي  تنهـا   نظـر،  خـاص، فاعـل مـورد    تيـ موقع كی
 خــود، خــواه  ميتسمــل و تصــمرا انجــام دهــد )خــواه براســاس  xعمــل مــورد نظــر فــرد  توانســتيمــ
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بـه   اقـدام حتما   دادن، یرأ تيموقع در وتريکامپ مداخله وجود ليدل به زين جان ، x)فرد مداخله ريتسثتحت
اگـر   حـال . دهـد  انجـام  توانديرا نم یگریخواهد داد و عمل د یرأ زين yو حتما  به  کردخواهد  دادنیرأ

. چـون  رديـ گينمـ  صـورت  او کار در یامداخله چيه رد،يگب عمل نیا به ميتصم خود تفکر و تسمل باجان 
ـ ن شـر يف. نديبينم مداخله به یازين نیبنابرا استعمل  نیمهم است تنها تحقق ا گرمداخله یبرا چهنآ  زي

 بـدون  و خود قصد و تسمل با کهآن ليدل به را یفرد نيچن ميتوانيم ما که است معتقد فرانکفورت همانند
 . هـر چنـد کـه او    ميمختار و مسئول عملـش بـدان   است،گرفته عمل نیا انجام به ميتصم یامداخله چيه
ـ بـه انجـام ا   مياگر او خـود تصـم   چونانجام دهد.  توانستهيرا نم یگریعمل د تيموقع نیدر ا  عمـل   نی
 در مداخلـه  صـورت  در کـه  است يهیبد و شديم آن انجام به مجبور مذکور فرد مداخله اثر در گرفتينم

 . ميدانستينم عملش مسئول و مختار را یو عل،فا عمل
 امـا  ندارنـد،  واقعـي  وجود ای، کنندهنقض گرهای مداخله چنين که است درست...»: دهديم ادامه شريف 
 سـوق  شـوند،  مـي  فعـل  وقـوع  سـبب  واقعـي،  شـرایط  در کـه  عـواملي  بـه  را ما توجه تواند مي مثال این
  (Ibid)«دهد

 هماننـد  زين اوبلکه  ست؛ين خارجدر عالم  آنها وجود به اعتقاد گرو مداخله مثال نیا انيب از شريف قصد 
 از دور یتصـور  هـا، انسـان  یعاد و روزمره يزندگ در یيگرهامداخله نيتصور وجود چن که است معتقد ما
ـ ا شـود يمـ  حاصلا م یبرا هامثال نیا انيب ازکه  یاجهينت شرياز نظر ف اما. است تيواقع  اسـت کـه    نی
ـ  کـه يهنگـام  چـون . دهديم سوقعمل  كیتحقق  يواقع علل ترقيدق يبررس به را ما جهتو  عمـل  كی

 داده انجـام  که يعمل یجا به توانستهيم فاعل ایآ که کننديم يبررس بالفاصله یاعده     شود،يم انجام
 چون شريف نظر به اام ،کننديم قضاوت او تيمسئول درباره اساسنیابر. ريخ ای دهد انجام را یگرید عمل
 انجـام  در یو یيتوانـا  به يارتباطمسئول دانستن فاعل  هانآ در که دهديم نشان را يطیشرا هامثال نیا

ـ  تحقـق  علل يبررس در ما که شوديم سبب استنداشته لیبد عمل ـ  دقـت  شـتر يب عمـل  كی و از  ميکن
ـ  ما يمستق لیفاعل در انجام عمل بد یيعدم توانا ای یيتوانا  یريـ گجـه يرا نت ینبـودن و  ایـ ودن مسئول ب
که  رديبگ يبه انجام همان عمل ميدر اثر تسمل و قصد خود تصم خود،بهخودفاعل  كی. ممکن است مينکن
 در .کنـد يم تیکفا فاعل دانستن مسئول یبرا مطلب نيهم. دهد انجام توانستهينم آن از ريغ زين واقعدر
ـ ا با آنها ن،یاست. بنابرا یجبر جهان انگرینما شريف و فرانکفورت مثال در رگمداخله قت،يحق  هـا مثـال  نی

ـ  تـوان يمـ  ،یجبر طیشرا نيباشد چگونه تحت چن ینشان دادند که اگر جهان جبر  مسـئول  را فـرد  كی
 .دانست عملش
  رديـ گيمـ  جـه ينت ياخالقـ  تيدر تحقـق مسـئول   لیعمل بـد  انجامانتخاب و  یيتوانا رد  با شريف پس 
 ای  نقطـه  بـدیل،  هـای امکـان  چـون  و گيرد دربرنمي را بدیل هایامکان اخالقي، ئوليتمس درالزم  اختيار

سـاختن   رهـا  بـا کنـد، بنـابراین    است که در آن جبرگرایي با اختيار و مسئوليت اخالقي تناقض پيـدا مـي  
 حـل خواهـد   مـذکور  یناسازگار و تناقض دربربگيرد، را بدیل هایمسئوليت اخالقي از اختياری که امکان

را  ياخالقـ  تيخود در باب مسئول دگاهیو د کنندهتیهدا کنترل را ياخالق تيمسئول در الزم ارياخت اوشد. 
 کند؟يم انتخاب خود دگاهید یبرا را خاص نام نیا شريف چرا اما. نامد مي 36سازگارگرایينيمه
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 معناست؟ چه بهسازگارگرایی  نیمهـ 3

 یيتوانـا  یمعنا به اريو اخت یي)نه جبرگرا اخالقي مسئوليت و عل ي جبرگرایي بين رابطه بررسي با فيشر
. دهد مي ارائه را سازگارگرایينيمه دیدگاه ها( و با هدف ایجاد سازگاری بين آنلیبد عمل انجام در یآزاد و
 بين که ای ناسازگاری باشد، متناقض بدیل عمل انجام در فرد آزادی با يحتي اگر جبرگرایي عل  او، نظر از
و مسـئوليت اخالقـي    عل ي   جبرگرایي بين موجود ناسازگاری با د،یآيم شيپو این آزادی  عل ي گرایيجبر

 متفاوت است. 

توضـيح   نگونـه یاو آزادی فرد در انجام عمل بدیل را  عل ي جبرگرایي نيببر ناسازگاری  استدالل شريف
 :دهديم

 شـته و قـوانين طبيعـت سـبب     درسـت باشـد، در یـك زمـان معـين، حـوادث گذ       عل ي جبرگرایي اگر»
کنم در انجام عمل بـدیل   اما اگر من ادعا مي ،ام انجام داده که دهم انجام را عملي همانمن  که شوند مي

 آزادم باید قدرتي فراتـر از گذشـته و قـوانين طبيعـت داشـته باشـم، یعنـي بتـوانم در حـوادث گذشـته و           
 مـن   صـورت،  ایـن  در. بشـوند انـد،   چـه واقعـا  بـوده   قوانين طبيعت تیييراتي ایجاد کـنم تـا متفـاوت از آن   

  امـوری  طبيعـت  قـوانين  و گذشـته  حـوادث  کـه ایيجـ آن از امـا  30توانم عمـل بـدیل را انجـام دهـم.     مي
من به دليل ثابت بودن شرایط پيشـيني و قـوانين    فعل. یعني ستين پذیرامکان چيزی چنين هستند، ثابت

  عمـل  انجـام  در فـرد  آزادی بـين  خواهـد  مي که کسي بنابرایند. باش طبيعي همين بوده و قابل تیيير نمي
  را طبيعـي  قـوانين  و گذشـته  حـوادث بـودن   ثابـت  بتوانـد سازگاری حاصل کند بایـد   جبرگرایي، و بدیل
 چـون  و[ کند ایجاد را تیييراتي امور این در تواند مي معين زمان یك. یعني بگوید یك عامل در کند انکار
خواهند آزادی فرد در انجـام عمـل    کساني که در قالب سازگارگرایي مي ]بنابراین تاس محال امری چنين

 «نباشد مشخص هااشتباه آن واضح،که به طور  دچن . هراند بدیل را با جبرگرایي جمع کنند سخت در اشتباه
(Ibid p.77) . 

 و عل ي   جبرگرایـي  بـين  سازگاری جای به کند مي سعي اخالقي، مسئوليت  درباره خود دیدگاه در فيشر
و مسئوليت اخالقي سازگاری ایجاد کند. ایـن نظریـه    عل ي جبرگرایي بين بدیل، عمل انجام در فرد آزادی

 همـان  بـه  نسبت واکنش اش انجام فعل يواقع عللعمل کند که  یاگونه به فرد یكبر آن است که اگر 
 ميدانـ يم مسئول ياخالق لحاظ به را او صورت نیا در است،داشته اش انجام فعل یاو برا که باشد يدالئل
 . دهد انجام را یگرید فعل توانستهينم فعل نیا از ريغ چند هر

  ،اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه عمـل       دالیل همانانتخاب مطابق با  ونتيجه واکنش  واقع،در عمل انجام
  دار خدشـه  عنـوان  هـيچ  بـه  عملـش  بـه  نسـبت  فـرد  مسـئوليت  شـود يمـ طبق چنين مکانيزمي انجـام  

 را آن ليتفص به یبعد یهاقسمت در که است کنندهتیهدا ترلهمان کن زميمکان نی)منظور از ا شود نمي
 (.ميدهيم حيتوض

 بـين متناقض نيست. بنابراین کسـي کـه    يدهد این مکانيزم با جبرگرایي عل  فيشر توضيح مي کهچنان
حوادث گذشـته و قـوانين    بودن تواند ثابت ميکند،  مي برقرارسازگاری  عل ي جبرگرایي و اخالقي مسئوليت
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 نیبـد  اخالقـي  مسـئوليت اینجا  در»: دیگوي. او مردیانسان بپذ ياخالق تيمسئول وجود نيع درطبيعي را 
ـ ا ن،ی. بنـابرا اسـت بـوده  فعلعلت واقعي وقوع  دالیل، به واکنش مکانيزم که کنديم دايپ تحققدليل   نی
 اخالقـي  مسـئوليت  و جبرگرایي بين یسازگار ،]دگاهید نیا مطابق[... مدنا مي سازگارگرایينيمهرا  دگاهید
 «اسـت  هماهنـگ  بـدیل  عمـل  انجـام  در فرد آزادی و جبرگرایي بين یو هم با سازگار یناسازگار با هم

(Ibid, p.78). 
 از ياخالقـ  تيمسـئول  یبرا لیبد یهاامکان لزوم ينف چگونه شد خواهد ترروشن یبعد یهابخش در
ـ  زیبا تمـا  کنديم يسع او رابطه، نیا در ست؛يآن ن یبرا ارياخت گونههر ينف یمعنا به شريف یسو  دو نيب
ـ اخت کننـده، تیهدا کنترلبا  ياخالق تيو مرتبط دانستن مسئول کنندهتنظيم و کننده هدایت کنترل نوع  اري
 رد،يگيدربرنم را لیبد یاهامکان که است يکنترل کنندهتیهدا . کنترلکند هيتوج را تيمسئول یبرا الزم
 . شوديم آن شامل کنندهميتنظ کنترل اما

 کننده: کنترل الزم در مسئولیت اخالقیکنترل هدایت ـ4

 کنندهتنظیم کنترل و کنندههدایت کنترلـ 9ـ4

 فرانکفـورت مثـال   سـبك برده، مثال دیگری را به همـان   نامتبيين بهتر دو نوع کنترل  منظوربه فيشر
 من. ندارد مشکلي فني لحاظ به که هستم اتومبيلي سوار من که کنيد فرض»گوید:  کند. او مي تنظيم مي

و به رانندگي ادامه  کنم مي هدایت سمت آن به را اتومبيل بنابراین کنم، حرکت راست سمت به خواهم مي
 سـمت  جـای  بـه  کـه  بگيـرم  تصـميم  یا کنم قصد توانستم مي اینجا در من که کنيد فرض حالدهم.  مي

 بيـانگرآن  چون کنم، مي هدایت راست سمت در را اتومبيل کهبه سمت چپ حرکت کنم. تا زماني راست،
 کنم کنترل مشخص ريمس كی در را لياتومب ، خود ميتصم و تسمل با توانميم خارج عالم در من که است

 تصـميم  کـه زمانيارم. اما برخورد 33کنندههدایت کنترل از اتومبيل راندن درشود که من در اینجا  گفته مي
 بـه  را اتومبيل و دهم مي مسير تیيير کنم، حرکت چپ سمت در راست، سمت در حرکت جای به گيرم مي

 و هـدایت سمت چپ نيز  در به. چون در اینجا قادرم اتومبيل را عالوه بر سمت راست رانم مي چپ سمت
ـ اتومب خـود  ميمتص و تسمل با توانميم خارج عالم درکنترل کنم بنابراین من   متفـاوت  ريمسـ  دو در را لي

 از کنتــرل  کننــدهتیهــدا کنتــرل بــر عــالوه پــس،نــه یــك مســير مشــخص.     کــنم کنتــرل
  (Fischer, 2010, p.232) .«برخوردارم زين 32کنندهتنظيم
کنم.  من اتومبيل را خيلي عادی به سمت راست هدایت مي ديکن فرضدوم  حالت در»: دهديم ادامه او

 دانـم  نمـي  و کـنم  انندگيکند که من در سمت راست ر ي لوازم و دستگاه اتومبيل درست عمل مياما زمان
شـود و اتومبيـل بـه سـمت      کنم تیيير جهت دهم دستگاه اتومبيل دچار مشکل مي سعي مي کهزماني چرا

 کاری چهي واقعا  من. کندتواند حرکت  چرخد. واقعيت آن است که اتومبيل تنها در این مسير مي راست مي
عـادی   ای گونهبه اتومبيل حرکات و دستگاه عملکرد. پيچد مي راست سمت به اتومبيل اما دهم، نمي انجام

 تـوانم  مـي یکسان  طوربه قبل مثال و مثال نیا درو دقيق هستند که گویا مشکلي در آن وجود ندارد. من 
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از کنتـرل   مثـال  دو هر در نیابنابر. کنم هدایت و کنترل( راست)سمت  مشخص مسير یك در رااتومبيل 
. یعنـي بـه جـای سـمت     بودم برخوردار نيز کنندهدر مثال اول از کنترل تنظيم اما. برخوردارم کنندهتیهدا

 در مثال دوم فاقد چنـين کنترلـي هسـتم.     کهيصورتدرتوانستم در سمت چپ نيز رانندگي کنم.  راست مي
با هم هستند، امـا ایـن    کنندهتنظيم کنترل و کنندههدایت کنترل که کنيم مي فرض طبيعتا  ما کلي،طوربه

39توانند از هـم جـدا باشـند.    حداقل در اصل مي کنترل نوعکند که این دو  مثال روشن مي
  مثـال،  ایـن  از 

 اخالقـي  مسئوليت در الزم کنترل عنوانبه کننده،تنظيم کنترل به ما که شود استنباط  دیبا شهودی طوربه
 (Ibid, pp.232-233)86 «.نداریم نياز

شـود کـه    بـرای مسـئوليت اخالقـي سـبب مـي      کننـده هدایت کنترل دانستن الزامي است مدعي فيشر
 فاعـل و یك  باشد نداشته ما اخالقي مسئوليت در تسثيری هيچ نادرست، خواه باشد درست خواهجبرگرایي 

 .شود دانستهرفتارش  مسئول درستي، به و قانونا 
ـ ا کـرد؟  مشـاهده  تـوان ينمـ  را لیبد یهاامکان از ينشان چيه شريف کنندهتیهدا کنترل در ایآ اما   نی
 پاسـخ  آن به شريف و استهبه خود مشیول کرد زين را کنندهميتنظ کنترل طرفداران اذهان که است يسؤال
 . ميکنيم دنبال را پاسخ و نقد نیا بعد، قسمت در. استداده

 :آن به فیشر خپاس و کنندههدایت کنترل نقد ـ2ـ4

 از فـرد  هـا در ایـن مثـال   چنـد  هـر  که معتقدندفوق،  یهامثال نیناقدو  کنندهتنظيم کنترل طرفداران
امـا هنـوز    نيست، برخوردار استبوده سنتي اختيارگرایان نظر مورد که بدیلي عمل انجام و انتخاب توانایي
بوده و  افتاده، اتفاق آنچه با متفاوت چيزی دادن رخ امکان بيانگر که بگيریم نظررا در هایي بدیلتوانيم  مي
توانـایي انتخـاب و    ،اگر در جهـان جبـری   ن،یبنابرا. استاختيار  در لیبد یها امکان مؤلفهنشانه  نتيجهدر

  ایـن  حاليکـه،  در. نباشـد  موجـود آن نيـز   88فيضع های نشانهحتي  باید باشدغيرممکن  ،انجام عمل بدیل
 را بدیل هایامکان به اخالقي مسئوليت نيازعدم توانند نمي و نيستند ضعيفي های نشانه چنين فاقد هامثال
کـه:   شـده اتومبيل گفتـه   درباره فيشر مثال درنمونه،  برای .(Fischer, 2006, pp.40-41)سازند نمایان

به  یا عالمتي کند، هدایت راست سمت از غير دیگری سمت به را اتومبيل که کند قصد توانسته ميجان »
توانـد مسـير را    نشانه قصد هدایت کردن اتومبيل به سمت دیگری غير از راست ظاهر سازد. هر چند نمي

نظر  از نیبنابرا Fischer, 2006, p.88) به نقل از (Blumefeld,1971, pp.339-34442 «.تیيير دهد
حـداقل   امـا نيسـتند،  اختيارگرایـان سـنتي    نظـر مـورد  هـای بدیل نوع آن از هااگرچه این بدیل ،معترضين

 .باشندی بدیل ها ضعيف از امکان ينشانتوانند  مي
 کنترل عامل، که نيستند آن دهندهنشان ن،يمعترض نظر مورد یهالیبداست که  معتقد فيشر مقابل، در
 بدیلي امکان هر که استایده  نیاوی بر  يعنی .دارد رایا توانایي انتخاب و انجام عمل بدیل  کنندهتنظيم
 باید بلکه هست؛ لیانتخاب و انجام عمل بد یيدر گرو توانا اخالقي مسئوليتنشان دهد تحقق  تواند نمي
 ف،يضـع  یهااین بدیل فيشر نظر از. شود واقع مفيد منظور این برای بتواند تا باشد قوی بدیل امکان یك

 آن در کـه  ای يواقعـ  شـرایط  چگـونگي  و خصوصيات تبيين و شدهمطرح هایبرای فهم مناسبي از مثال
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 گيری تصميم و تسمل از ناشي مکانيزم که کنند مي مشخص)یعني  اند الزم شود مي ایجاد اخالقي مسئوليت
تا بتـوانيم   است کردهيم کنترل را آن و بوده مؤثر عملش وقوع در يکاف اندازه بهدر شرایط واقعي  عامل،
 هـای امکـان  به اخالقي مسئوليت نيازمندی  هدهندنشان اما.( میمسئول دانستن او مجاب و قانع شو یبرا

 .(Fischer, 2006, pp. 45-46 & 2010,p.234) ستينبدیل 

با وجود  بدانيم، رفتارشرا مسئول  نظرمورد فاعلتوان  مي فوق هایمثال در فيشر نظر براساس بنابراین
 .نداردبدیل )امکان بدیل قوی( دسترسي  هایاینکه وی به نوع مناسبي از امکان

 دهـد يارجاع مـ  يلسوفانيرا به ف ما خود، موضع دیيتس یبرا و نديبينم تنها راه نیا درخود را  شريف البته
کنـيم،   رایجـي کـه اسـتعمال مـي     مسـئوليت  فـرض پيش را کنندهتنظيم کنترل بودنالزامي ،یو مانند که
 نقــل بــه Dennett, 1984 & 200388 دنــت ليــدن نيهمچنــ و 83استراوســن جملــه؛از  داننــد؛ مــي
 .(Fischer, 2010, p.235).از
  برسـد  نظـر  بـه  قبـول قابـل  بحـث مـورد  دسـتاورد  تا کند کمك تواند مينظر  اتفاقاین  شر،يف نظر از 
  دیگـری  خـوب  دالیـل  هنـوز  نيسـت  کننـده قـانع  و جـذاب  چنـدان  افـراد  برخي برای او هایمثال اگر و

 ,Fischer, 2010)  دارد وجـود  اخالقـي  وليتمسـئ  در کننـده تنظـيم  کنتـرل  لـزوم  عدم پذیرفتن برای

pp.234-235). 

  تـا  دهـد  مـي  اجـازه  دیـدگاه  نیاست که ا نیا شمرديبرم خود دگاهید یبرا شريف که يازاتيامت گرید از
 کنتـرل  یـا  بـدیل  عمل انجام در فرد آزادی با جبرگرایي و خداوند پایانبي علمبه  مربوطسنتي  هاینزاع
 اگـر  کـه  انـد  آورده وجـود را بـه  86دیـالليتکي  بسـت بن یك مباحث این چون. بگذاریم کنار را کنندهتنظيم

 پيشـرفت مباحـث فلسـفي     سـاز زمينـه  توانـد يم کنيم، نظرصرف هانمسئوليت اخالقي از آ احياء خاطر به 

 در مسـئوليت اخالقـي بـه     کننـده تنظـيم  کنترل لزوم عدم صرف که استنکرده بيان هرگز او البته. گردد

 گفتـه   بـه دهد تا مستقيما  نتيجه بگيریم که جبرگرایي بـا مسـئوليت اخالقـي سـازگار اسـت.       ما اجازه مي

  نهـایي  مبـدأ  بایـد قبـال عملـش،    دریك فاعـل   بودنمسئول منظوربعضي از فيلسوفان معتقدند که به او

ـ  در را مطالـب  ایـن  وی. کنـد يمـ  منع را نیاجبرگرایي  که. حال آنباشد وی در عمل   خـود  مختلـف  ارآث

 ,Fischer, 2006, pp. 201- 202 & 2007)کنـد  مـي  يـان ب 80«مبـدأ  ناسـازگارگرایي » عنـوان تحت

pp.61-71 & 2010, p.235) . 

باعث ایجاد  بدیل، هایامکان از غير عاملي هيچ که رسد مي نتيجه این به زیاد هایبا بررسي نهایت،در
شـرایط   بهشود و معتقد است که ما باید  مسئوليت اخالقي نميناسازگاری بين جبرگرایي و اختيار الزم در 

 زمينـه  ترتيـب اینکنيم. به يبررس ترقيدقکند  خاص جریان پيدا مي رفتارای را که در هر انتخاب و  واقعي
 الزمـه  کـه  اختياری یا آزادی شرط کننده،هدایت کنترل تبيين با وی .شود مي هموارتر سازگارگرایي برای

 حيتوض نجایا تا ست؟يچ کنندهتیهدا کنترل تيماه اما .(Ibid) کند را مطرح مي است القياخ مسئوليت
ـ ا تيماه يعلم نييتب در یواما  میکرد انيب بود، آورده او که يمثال قالب در را شريف نـوع کنتـرل، دو    نی

 :میپردازيم آن به یبعد بخش درکه  کنديم ذکر راعنصر 
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 کنندههدایت کنترل عناصرـ 3ـ4

ــسثيرتحــت کــه را کســاني مــا ــرار ذهنــي تلقينــات ت ــد گرفتــهق ــاد، افــراد یــا ان   شــده هيپنــوتيزم معت
 مسـئله  ایـن . دانيم نمي شاناعمال مسئول هستند، کنندهتنظيمفاقد کنترل  کهآن دليل به را هاو مانند این

. اسـت  ضـروری  و الزم اخالقـي  مسـئوليت  ایجـاد  در کننـده تنظـيم  کنترل که بپنداریم چنين شده باعث
 کننـده اختالف افراد مسئول و غيرمسئول را در برخورداری از کنترل تنظـيم  موارد، این به توجه با بنابراین
 .کند ميفرانکفورت این تفکر را اصالح  مثال بررسي با فيشر. دانيم مي
 عمـل  یـك  وعوق سبب واقعي شرایط در که راما باید مجموعه امور و عواملي  یدر هر مورد او، نظر از
 کـه  دهدينشان م هايبررس نیا. ميکن قضاوت فاعل تيمسئول درباره سپسکنيم  بررسي قيدق شوند، مي

 آن بـرای  ضـرورتا   کنندهتنظيم کنترل و کند مي کفایت اخالقي مسئوليت ایجاد برای کنندههدایت کنترل
 .نيست الزم

عنصر را برای  دووی در تبيين این کنترل  چيست؟ کنندههدایت کنترل از فيشر منظور ببينيم باید حال
 داند:  آن ضروری مي

 لیـ دال به نسبت که باشد يواکنش جهينت فاعل، عمل اگر يعنی ؛83دالیل به نسبت واکنش مکانيزمـ 8
 ؛دانيم مي عملش مسئول را ویانجام فعل نشان داده،  یخود برا
 خود در بتوان را مکانيزم این گيری شکل دأمباین معنا که  به. است 82مکانيزم مالکيتدیگر،  عنصرـ 8
 .کرد جستجو فاعل

اگر این مکانيزم از سوی فرد یا افراد دیگری در اثر هيپنوتيزم، تلقين عقاید و ... در فاعل ایجاد  بنابراین
 .(Fischer, 2010, pp.236-237) معاف از مسئوليت خواهد بود ویشده باشد 

  و هيپنـوتيزم  تـسثير تحـت  کـه  افـرادی  بـا  دارد وجـود  فرانکفـورت  مثـال  در که عاملي تفاوت نتيجهدر
  انجـام  را عملـي  فاعـل  آن تحـت  کـه  مکـانيزمي  یـا  کـه  اسـت  این در هستند معتاد یا و ذهني تلقينات
 کنتـرل فـرد   خـود دیگری غير از  عواملاز جانب  مکانيزم، اینیا  استنبوده دالیل به نسبت واکنش داده
 .شود مي
 صـورت اسـت کـه در یـك موقعيـت،       نیبه ا عنصردو  نیا عملکرد که ديفهم توانيم فيشر اناتيب از
 مختلفـي کـه در ذهـن خـود دارد بـه       دالیـل   محـدوده  در ابتـدا  دهـد  انجام را عملي کهآن از قبلفاعل 

  شـر يفپردازد تا بهترین دليـل یـا دليـل کـافي انجـام یـك عمـل را تشـخيص دهـد.           تسمل و ارزیابي مي
 دالیـل  عنـوان بـه تواند دالیل را بفهمـد و دالیلـي را نيـز     است که فرد مي آن من فرضپيش»: دیگويم

 فهـم ...:]دیگويم و دکن مطرح مي «دالیل فهم» عنوانتحت را قسمت این فيشر [.دهد تشخيص اخالقي
 دليـل  یـا  دليل بهترین فرد که. زمانيدارد وجود که دالیلي شناخت و فهم وانایيت از است عبارت89دالیل
عمـل مطـابق بـا آن را انتخـاب کـرده و تصـميم بـه انجـام آن          فهميد، را عمل یك انجام یبرا 66کافي
ـ فهم دال نياو ب پس(Ibid).  «دارد نام 68دالیل به نسبت واکنشقسمت  نیاگيرد.  مي و واکـنش بـه    لی
 . گذارديتفاوت م لیدال
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 دالیـل  براسـاس  و نفهميده را کافي دليل افراد اوقات گاهي که کند نمي انکار را مطلب این فيشر البته
و  دارد، را کـافي  دليـل  فهميـدن  توانایي معمولي انسان یك که است آن وی مراد. کنند مي عمل دیگری

براسـاس دليـل کـافي     کـردن عمل صرفاز نظر او  عالوه،بهتواند به آن پي ببرد.  اگر درست بيندیشد مي
را  اخالقـي  مسئوليت دالیل، براساس کردنعمل يکلطوربلکه به شود؛ينمسبب ایجاد مسئوليت اخالقي 

 دالیـل  اسـاس بـر  اگـر  و اسـت تحسـين   سـزاوار  کرد، عمل کافي دليل اساس. اگر فرد برسازديمحقق م
انتخاب و عملـي کـه فـرد     ،سزاوار سرزنش خواهد بود. از نظر فيشر کرد، عمل کافي دليل از غير دیگری
. امـا چـون ایـن انتخـاب و عمـل      دهد انجام توانسته مي که استاب و عملي بودهدهد تنها انتخ انجام مي

 مسئول تواند مي کامال  بنابراین استگيری خود او حاصل شده نتيجه مکانيزمي است که از تسمل و تصميم
 .شود گرفته نظردر عمل آن

ـ  در چگونـه  که شود مطرح سؤال نیا است ممکن ـ ا از يآگـاه  و یجبـر  جهـان  كی   در کـه  کتـه ن نی
  انجـام  یيتوانـا  کـه  شـد  خواهـد  انجـام  انسـان  یسـو  از يخاصـ  و مشخص عمل كی تنها ت،يموقع هر
 صيتشـخ  عمل، كی انجام از قبل تسمل به ملزم را یو که استمنصفانه  است،نداشته را آن از ريغ يعمل
 کـه  اسـت  جالب م؟يانبد عمل آن انجام تینها در و ليدل نیبهتر با مطابق عمل به ميتصم ل،يدل نیبهتر
  از انسـان  هرچنـد  کـه  اسـت  آن بـر  یو. اسـت نبـوده  غافـل  زين سؤال نیا به یيپاسخگو از شريف ميبدان
ـ  در امـا  اسـت،  آگاه آن لوازم و کنديم يزندگ آن در که يطيمح بودنیجبر از آن عمـل   ت،يـ موقع كی

ـ اجب است کـه در هـر موقع  و یبر و نی. بنابراستيکه قرار است توسط او انجام شود آگاه ن يمشخص  تي
دهد. سپس آن را انتخاب و مطابق با آن عمل  صيرا تشخ ليدل نیقبل از انجام عمل تسمل کرده تا بهتر

 (Fischer, 2006, p.185).  کند
 طبـق  عامل یك که . یعني هر زمانيگيردمي نظردر یکسان و ثابترا  لیواکنش به دال مکانيزم فيشر 
  عمـل  نگونـه یا هـا و از نظـر او معمـوال  انسـان    باشـد  مي عملش مسئول کرد، عمل روش و مکانيزم این
 نيسـت؛  کوچـك  جزئيـات  حتـي  و جزئيات تمامي در یکساني معنایبه بودنیکسان و ثابت البته. کننديم

عمل و جزئيات خاص مکانيزم با هم متفاوت  برایهایشان  زمينه نوع انگيزه درعامل  دوبلکه ممکن است 
ـ ن دالیل به نسبت واکنش فيشر نظر از .نيست مهمي مسئله این اماباشند  توانـد درجـات مختلفـي     مـي  زي
باشد. یعني فرد در همه شرایط  68« واکنش قوی نسبت به دالیل»تواند یك  . این واکنش ميباشندداشته

ـ ی دهد؛ مي نشان واکنش هانفهمد و نسبت به آ دليل کافي را مي ـ دل شـه يهم يعن  ،صيتشـخ  راي کـاف  لي
باشـد. در ایـن    63ضـعيف  واکـنش  است. اما واکنش نسبت به دالیل ممکن کنديانتخاب و به آن عمل م

بـا   مخـالف  اراده ضـعف  دليـل  به اما، فهمد دليل کافي را مي هافرد در بعضي از موارد و موقعيت ،واکنش
ایجاد  سببدالیل واکنش قوی نسبت به  آشکار، طورکند. فيشر معتقد است اگرچه به دليل کافي عمل مي

 دليل به نسبت اراده ضعف لاما شرط ضروری برای آن نيست و ما عامالني که به دلي شود،يممسئوليت 
 از معاف نيز را دهند نمي تشخيص را کافي دليل موارد بعضي در همچنين و دهند نمي نشان واکنش کافي

ـ و واکـنش ضـعيف ن   شودينم تيولضعف اراده باعث سلب مسئ تر،واضح عبارتبه. دانيم نمي مسئوليت  زي
ضعيف را با  واکنش اعتراضات، ایجاد ازبرای ایجاد مسئوليت اخالقي کافي است. اما او به دليل جلوگيری 
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 واکـنش » را اخالقي مسئوليت ایجاد برای مناسبکند و در مجموع واکنش  های دیگری همراه مي ویژگي
 :از عبارتند هاگينامد. این ویژ مي 68«دالیل به مناسب و متعادل
 آن یبـرا الگوی معلوم و روشن  یكوجود  وارتباط مناسب بين دالیل انجام عمل و انجام عمل،  وجود
 (Fischer, 2006, pp.66-69). ي اخالق دالیل جمله از دالیل به دادن نشان واکنش و واکنش

یعنـي همـان    کننـده، ایتهـد  کنترل دوم عنصر باشيم داشته توجه آن به باید که مهمي بسيار نکته اما
  کـردن  عمـل  آزادانـه  نشـانه  کـه آن منظـور کند این عنصر را بـه  که فيشر ادعا مي ،مالکيت مکانيزم است

ـ ترت نیبـد  دارد عنصر این به ذهني نگرش یك شريفبرد.  مي کاربه باشد فرد یـك فـرد از دوران    کـه  بي
هـایي   العمل عکس واقعدهد. در جام ميشود که گویا مسئول آن چيزی است که ان کودکي چنان تربيت مي

شود  گيری عقاید خاصي در ذهن وی مي دهند به تدریج باعث شکل که دیگران در قبال عمل او نشان مي
 مـؤثر  و اعمـالش در جهـان   هاانتخاب که عاملي عنوانبه را خود او. کند مي پيدا خود به خاصي نگرش و

 بـودن مسـئول  و شـود  مي اخالقي عامل یك رسد مي که ترباال سنين به نتيجهکند. در است، محسوب مي
 مسئول دیگران و خود سوی از تواند مي خود66مسئوليت پذیرش با او که اینجاست در. پذیرد مي را خویش
 مبدأ عمـل را بـه خـود فاعـل برگردانـد.      واقع،در خواهد مي بيانات این با فيشر. شود گرفته نظردر عملش

(Fischer, 2010, p.237 & J.Moya, 2006, pp.118-122). 
ــابراین، ــاني بن ــهزم ــرد ک ــق ف ــانيزم طب ــنش مک ــه واک ــل ب ــل دالی ــد عم ــن و کن ــانيزم ای   از مک

ــب ــود جان ــرد خ ــدایت ف ــود، ه ــدایت ش ــرل ه ــدهوی از کنت ــوردار کنن ــت برخ ــئول و اس ــش مس   عمل
 .باشد مي
  کننـده هـدایت  کنتـرل  اراید فقـط  هـا در مـورد اینکـه آیـا انسـان     رسديم نظربه فيشرتوجه به آثار  با

  دارای هـا گویـد اگـر آن   بلکـه مـي   کنـد؛  نمـي  قضـاوتي  قـاطع  طـور به ندارند، کنندهتنظيم کنترل و هستند
  دهـد  مـي  نشـان  مـواردی  بررسي با و کند مي کفایت آنها دانستن مسئول برای باشند کنندههدایت کنترل
  آن درتـوان   بنـابراین مـي   هسـتند،  نـده کنحـداقل دارای کنتـرل هـدایت    مواقـع،  بعضـي  در هاانسان که

  آنهـا  نبودنـد  هـم  کننـده هـدایت  کنتـرل  همـين  واجد اگر و نستدا خودشان عمل مسئول را هاآن شرایط،
  کننـده تنظـيم  کنتـرل  وجـود  گـر خواهـد بگویـد ا   فيشر مـي  دیگر،عبارتبهدانيم.  را معاف از مسئوليت مي

 هـا انسـان  اخالقـي  مسئوليت تحقق و ایجاد برای کنندههدایت کنترل وجود هنوز شود منتفي هاانسان در
 .کند مي کفایت

 گیری نتیجه

شـود و هـم در تنـاقض بـا      احيـاء  انسـان  اخالقـي  مسـئوليت  هـم  کهآن منظوردیدیم فيشر به چنانکه
ــال    ــورت و مث ــال فرانکف ــي مث ــا بررس ــرد، ب ــرار نگي ــي ق ــایيجبرگرای ــرل   ه ــزوم کنت ــوع، از ل  از آن ن

 نظـر صـرف  اخالقـي  مسـئوليت  تحقق در بدیل عمل انجام و انتخاب برای فرد توانایي يیعن کنندهتنظيم
. کنـد  مـي  بسـنده  مشخص عمل یك انجام و انتخاب در فرد توانایي یعني کنندههدایت کنترل به و کرده

توانـد یـك    فرد کامال  در پرتو دالیل و خواست خود مـي  کهبه دليل آن جبری، جهان یك در حتي بنابراین
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ـ  تنهـا  فرد اگر .شد نخواهد کاسته وجه هيچ به او اخالقي مسئوليت از دهد،مل خاص را انجام ع  را يعمل
 يکـاف  ريغ لیدال براساس اگر و ن،يتحس را یو داد، انجام يکاف ليدل براساس دهد انجام توانسته يم که

 اختيـار  فاقـد  عمـولي م انسـان  یـك  اگرچـه  او، نظر از چون. دهيم مي قرار سرزنش مورد را وی داد انجام
ـ ی) هست63معرفتي اختيار واجد اما است،( ي)عمل60وجودی ـ اگرچـه در عـالم خـارج، در     يعن  تيـ موقع كی

 نیکنـد و بهتـر   يابیمختلف را ارز لیدال تواند يعمل خود را انجام دهد اما در ذهن خود م لیبد تواند ينم
توانيم از او انتظار داشته باشيم که دالیل  يما م نیدهد تا مطابق با آن عمل کند(. بنابرا صيرا تشخ ليدل

 .(Fischer, 2006, pp. 220-222)را ارزیابي کند و دليل کافي را تشخيص دهد 
ــين ــر همچن ــت اگ ــود ثاب ــان، ش ــن     جه ــه ای ــم ب ــورت ه ــت در آن ص ــری اس ــان غيرجب ــك جه  ی

ـ   خود فيشر اذعان مي که طورهمانشود. بنابراین  ای وارد نمي مسئوليت لطمه ن یکـي از محاسـن   کنـد ای
دیدگاه اوست که با هر تفسيری از جهان و با هر دیدگاهي درباره رابطه بين جبرگرایـي و توانـایي انجـام    

 باشـد  یجبـر  جهان اگر که کنديم ديتسک. البته او هاستنعمل بدیل سازگار و مصون از تسثيرات ناشي از آ
هر کـس   جهيدر نت کرد، سازگار هم با زين را هانآ توانينم و ستين سازگار لیبد یهاامکان با مسئله نیا
 .کنديم نکوهش است یسازگار نیا جادیا یجستجو در که را

شـکل سـازگارگرایي در ميـان سـایر تقریرهـای       تـرین  نظامنـد و  تـرین  صحيح اوشده که دیدگاه  گفته
. اسـت  هـا آن عفضـ  نقاط از مبرا و تقریرها آن محاسن از بسياری واجد چون. شوديم يتلقسازگارگرایي 

ـ تسک حـال، نيعـ در. داردبه وجود مبدأ عمل در فاعـل توجـه    مکانيزم، مالکيت عنصر بيان با نظریه این   دي
 بـه توجـه   ضـمن  او. باشـد  داشته رااز جمله دالیل اخالقي  دالیل، به واکنش توانایي باید فردکه  کنديم

 بـدیل  عمـل  انجام در فرد توانایي لزوم از کردن نظرصرف با و عمل یك ایجاد در واقعي عوامل و شرایط
 مسئوليت حيطه در توانایي نوع این با جبرگرایي ناسازگاری اشکاالت بروز از مانع اخالقي، مسئوليت برای

 .(Carlos J.Moya, 2006, pp.122-123) شود مي اخالقي
 نسـبت  واکنش زيرا ن فعل انجام علت با رابطه درسازگارگرایان دیگری مانند ولف و واتسون  آراء فيشر

  متفـاوت  هـا آن بـا  را خـود  نظـر  69مکانيزم مبنا  و62مبنا  فاعلواکنش  نيب زیتما با. اما دانديمدالیل  به
دهد. فيشر نظر ولـف   واکنش نشان مي دالیل، به نسبت فاعل که است آن مبنا فاعل از. منظور او نديبيم

 عامـل  کـه ر او از مکانيزم مبنا آن است کـه مکـانيزمي   دهد. اما منظو مي قرار قسمت نیا درو واتسون را 
ـ ذباشد. وی دیـدگاه خـود را    کند واکنش نسبت به دالیل مي براساس آن عمل مي ـ ا لی  قـرار عنـوان   نی

 فاعـل  زميمکـان  ،های بـدیل  است که امکان دارد در حالت نیا دگاهید نیا حيترج یبرا یو لي. دلدهد مي
 مربوط آنچه چون وشود  تبيين مي ،اس علل واقعي منجر به یك عملمتفاوت از مکانيزمي باشد که براس

 کنـد،  مـي  بررسـي  را عمـل  یـك  وقـوع  واقعي علل که است مکانيزمي نوع شود مي اخالقي مسئوليت به
 دگاهید كی و گرفتهنظردر ثابت و معين توان مي را مکانيزم این که رسد مي نظربه شهودی طوربنابراین به

ایـن   اما .(Fischer & Raviza,2003, p.48) باشديم مبنا فاعل از ترقيدق که داد ارائه ار مبنا زميمکان
هایي که دارد نتوانسته از نقاط ضعف و بعضي از اعتراضات مصـون   ابتکارات و توانایي همه رغم بهدیدگاه 
 .استشده نقد کنندهتیهدا کنترل عنصر دوبماند. 
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. اند وهي به دلخواه خود در ساختار ژنتيکي افراد تیييراتي ایجاد کردهگر آن، در که ديرا تصور کن يجهان
  نـدارد  وجـود  هاباشد. چون مبدأ عمل در خود آن امری نامعقول مي افراد، این دانستنمسئول رسد مي نظربه

  فيشـر  کـه  را شـرایطي  امـا عمـل کننـد.    شـده، ایجاد وجودشان درتوانند جدای از تیييراتي که  نمي هانآ و

 تواننـد  مي گروه این. بشود نيز افراد این حال شامل تواند مي خوبي به شمرد برمي مسئول عامل یك برای
 مکـانيزم  اسـاس بـر  ،یا حداقل گاهي اوقات هميشه، آنها که دهند تیيير ای گونهبه را افراد ژنتيکي ساختار
  دهـد  نشـان  کـه آن بـرای  فيشـر  کـردیم که قبال  بيـان   طورهمان عالوه،. بهکنند عمل دالیل به واکنش

 کند کـه اشـاره بـه وجـود مبـدأ عمـل در        عنصر مالکيت مکانيزم را بيان مي است،کردهعمل  آزادانهفرد، 

. اما این شکل از کنترل نهایي خيلي ضعيف اسـت و افـراد جامعـه    دارد او نهایي کنترل عبارتيفاعل و به
 آنبـر  رااز آن برخوردار شوند. به این صورت که والدین  گروه، آن عملکرد اثر در توانند مي نيزما  مفروض
  بـه  فيشـر  توجـه  اگرچـه  لـذا . کننـد  تربيـت  مسـئول  و اخالقـي  عامالن عنوانتا فرزندان خود را به دارند

ایـن   گيـری  شکل برای او که فرآیندی اما باشد مي او دیدگاه محاسن از و پسندیده مکانيزم مالکيت عنصر
  نتيجـه، . دریابـد  تحقـق  جهـاني  چنـين  در تواند مي خوبي به و است ضعيف بسيار يردگ مي نظرمکانيزم در

 شـرایطي  و فيشر دیدگاه طبق اما رسد مي نظربه نامعقول امری جامعه این افراد دانستن مسئول درحاليکه
 ژنتيکـي  سـاختار  که افرادی و افراد این کند مي مطرح فرد یك در اخالقي مسئوليت تحقق برای وی که
در قبــال عمــل خــود برخوردارنــد.  اخالقــي مســئوليت از انــدازه یــك بــه اســتنشــده داده تیييــر هــاآن

(J.Moya,2006, pp.125-127) 
 وارد هـا نآ بـه  واکـنش  و دالیل فهم یعني کنندههدایت کنترل اول عنصر به دیگری اعتراض همچنين

 :استشده
 وجـود  آن نـدادن  انجـام  بـرای  دالیلي اینکه ودوج با دهد مي انجام را بدی اخالقا  عمل عامل، یكـ 8
 ؛دارد
 دالیـل  بـه  متعادل واکنش و دالیل فهم براساس شود مي صادر بد عمل در واقعا  که مکانيزمي نوعـ 8
 ؛استنداشته نقش فاعل خود از غير دیگری عامل مکانيزم این گيری شکل در و باشد مي
 .بفهمد را عمل ندادن جامان کافي و واقعي دالیل تواند نمي عامل اما -3
 چـون . رسـد  مـي  نظـر به نادرست کنندههدایت نترلگزارش فيشر از ک است، ممکن موقعيتي چنين اگر
شـود   است اما نتيجه مـي  کنندههدایت کنترل واجد خود اخالقيبدکنيم عامل در عمل  ادعا مي کهدرحالي

تا او بتواند دليلي که واقعـا  بـرای انجـام     که به لحاظ اخالقي مسئول عملش نيست. اگر راهي وجود ندارد
 عمل دیگر وجود دارد را بفهمد چگونه منصفانه است او را در قبال عملش سزاوار سرزنش بدانيم؟

. نـدارد  عمـل  ایـن  انجام بر کافي دليل واقعا  او درحاليکه. زند مي سيلي شما به فرد یك که کنيد تصور
دليل کافي بـر عـدم انجـام آن     عنوانبه تواند مي واقعيت این و شود مي شما آزردن و درد سبب زدنسيلي

 بـه نـزدن   سـيلي  یبـرا تواند بفهمد این واقعيـت دليـل کـافي     محسوب شود. اما فرض کنيد که وی نمي
تـوان او را بـه لحـاظ     گيریم نمي نتيجه مي نیبنابرا کند، درک را واقعيت این تواند نميفرد  چون. شماست

 (.(Told & Tognazzini, 2008 دانست شما دنزاخالقي مسئول سيلي
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 شـامل  نيـز  را بـدیل  عمـل  نجـام توانـایي ا  خـود،  در نهایي کنترل وجودمعترضين برآنند که  همچنين
 توانـد يمـ  کـه  اسـت نيرویي  دارایکه فرد  ميثابت کن ميبتوان. اگر ما  (J.Moya,2006, p.127)شود مي

 یينهـا  مبدأ و کند عملمحيط، وراثت، حوادث گذشته و ... از اعم يدرونو  يرونيب یاجبارها تسثيرفارغ از 
 انجـام  یيتوانـا  تيموقع كی در یفرد نيچن که است يهیبد باشد،يم او خودانجام عمل در  عدم و انجام
 زميمکان تيمالک عنصر درباره که ينقض یهامثال بر عالوه رسديم نظربه نی. بنابرادارد را مختلف اعمال
ـ د یينهـا  کنترل ضعف بر یگرید نشانه لیبد عمل انجام در عامل یيتوانا رشیپذ معد دارد، وجود  دگاهی
افـراد   ط،یشـرا  همه در که ستين یقو یااندازه به ياخالق تيمسئول در الزم ارياخت از شريف نييتب. اوست
  یجبـر  طیشـرا  تحـت  کـه  یافـراد  مـوارد  يبعض در و دهد زيتم مسئولريغ ا واقع افراد از را مسئول ا واقع
ـ ز حد تا یو دگاهید که شدهگفته جهينت در. دانديبه ناحق مسئول م را اندبوده  یـي جبرگرا جهـت  در یادی

 .دارديگام برم
 خصـوص در يغرب متون از یاريبس يبررس ،يکلطوربه ميبدان که ستين لطف از يخال چندان ان،یپا در 
  در انیسـازگارگرا  اکثـر  و انیناسـازگارگرا  کـه  ندرسـا يمـ  جـه ينت نیما را به ا ياخالق تيمسئول و ارياخت
ـ قـانون عل  حـدود وحـد  و طرف كی از ارياختمفهوم  نييتب  بـا   آنهـا  کـردن  سـازگار  و گـر یاز طـرف د  تي
ـ ارگراياخت. اندو خلط بحث شده يدچار گمراه گریکدی  و قـانون   یـي برآننـد کـه بـا اعتقـاد بـه جبرگرا      انی
 را بـه   انسـان  در...  و يعـ يطب نيقـوان  گذشـته،  حـوادث  ط،يمحـ  راتيثتس و يوراثت اليام وجود دیبا تيعل

ـ ا از يناش انسان عمل جهينتدر. میریبپذ امور نیا بودنهمراه ثابت   عـدم  بـا  برابـر  و یجبـر  و عوامـل  نی
ـ ( در او خواهد بود. چـون او ن لیانجام عمل بد یيعمل و توانا یينها مبدأ يعنی) ارياخت وجود  عنـوان بـه  زي
ـ ن شـر يماننـد ف  يانیسـازگارگرا  گـر، یامور باشـد. از طـرف د   ریسا تابع و منفعل دیبا جهان نیا زا يجزئ   زي
 یهـا مؤلفـه  کـردن رنـگ پـر  در اند نتوانسته اما اندکرده تناقض نیا از یيرها در يسع مختلف طرق بهکه 
 حفـت را  یيانب جبرگراج شتريرا قانع و مجاب سازند و ب نيظاهر شوند که مخالف یقو یااندازه به ارياخت
 .اندکرده
ـ  اليام وجود رسديم نظربه   یامـر  آنهـا  بـودن ثابـت  و...  و يعـ يطب نيقـوان  ط،يمحـ  راتيتـسث  ،يوراثت
 اکثـر  در امـا . باشـد  هـا نآ يچگونگ و امور نیا وجود از مانع توانديانسان نم و است یجبر و انکاررقابليغ

 بـه  يطيمح طیشرا چه در که کند نييتع تواندينم انسان. شود شعمل در آنها ريتسث از مانع توانديم موارد
ـ ی. برسد او به وراثت قیطر از ياليام و هايژگیچه و ای دیايب ايدن ـ ا از یعـار  توانـد يوجـودش نمـ   يعن  نی

ـ اخت همـان  را او وجـود  غالب بخش بلکه ست؛ين هم هاشکل گرفته از آ . اما کامال باشد عوامل   شـکل  اري
 یريـ گميتصـم  و انتخـاب  بـه  دست تواندياست که م یيروين یانسان دارا بخش، نیا با مطابق. دهديم

 از کـه  کنـد  نيمعـ  توانـد ينمـ  انسان. استشده شنهاديعوامل به او پ نیا قیاز طر که بزند يدرباره اعمال
 نيـي تع و بانتخـا  تواندياما م شود؛ خود در هانآ وجود از مانع ای برسد او به یيهايژگیو چه وراثت قیطر

قـدرت انتخـاب و عمـل     نيعمل کند. به خاطر هم اثر آن با مطابق و کردهدر او اثر  يژگیکند که کدام و
 انتخـاب  قدرت انسان کهيزمانعمل را به خود انسان برگرداند.  یينها مبدأ توانيمطابق با آن است که م

 نگونهی. ادارد را لیدر انجام عمل بد یو آزاد یيتوانا يعنیخالف آن را دارد  ای ليم كیمطابق با  عمل و
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 توانـد ينمـ  لیبـد  یهاامکان رد  کنار رد ،عمل در فاعل مبدأ وجود به شريف توجه رسديم نظراست که به
 .شود واقع ديمف چندان

 هانوشتیپ

1- Moral Responsibility 
2- To be praiseworthy and blameworthy 

 در ياخالقـ  لحاظ به را عامل كی ميبتوان که دانديم معنا نیا به را ياخالق تيمسئول سيوال ي.جار.  3
 .ر.ک:ميبدانکه انجام داده پاسخگو  يقبال عمل

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 

و  "ارسـطو "ماننـد   پذیرنـد  مـي  عمـل  یـك  دانستن اختياری در را مؤلفه دو هر فيلسوفان از بعضي. 2
 بـا  البتـه و...  شـر يپذیرند ماننـد فرانکفـورت، ولـف، ف    اما بعضي دیگر یکي از این دو را مي ،"کن روبرت"

 .مختلف یهانييتب و درجات
9- Incompatibilism 
10- Libertarianism 
11- Determinism 
12- Hard Incompatibilism  

ــدگاه ایــن. 83 ــارگرایي دی ــه بيشــتر اختي ــوانب ــدگاه عن ــان دی ــز ســنتي اختيارگرای ــه نظــردر ني   گرفت

 .شود مي
14- C.A. Campbell 
15- Robert Kane 

 .ک:ر. 80

Robert Kane, “Libertarianism”,i  Four Views on Free Will, ED. 
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  

 داشـته  را لیبـد  عمل انجام یيتوانا فرد نکهیا نه باشد موجود فرد در عمل مبدأ که معنا نیبد البته. 86
 .باشد

21- Compatibilism 
22- Ayer 
23- Hary Frankfurt 
24- Wolf 
25- Watson 
26- J.M Fischer 
27- Mark Ravizza 

 .ک:  ر. 82

Michael Mckenna, “Compatibilism”, Stanford  Ecyclopedia of 
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 

ــورت. 38 ــا فرانکف ــافه ب ــردناض ــه ک ــا» کلم ــل ،«تنه ــاول اص ــان هي ــاامک ــد یه ــالح را لیب   اص

 .استکرده
35- Semicompatibilism 

 معلـول  کهآن یبرا نیبنابرا شوديم محسوب عتيطب نيقوان و گذشته حوادث معلول را عمل چون. 30
 .داد رييتی را( عتيطب نيقوان و گذشته)حوادث  علت بتوان دیبا شود متفاوت)عمل( 

37- Guidance Control 
38- Regulative Control 

  کنـد  انتخـاب  توانـد  مـي  را عمـل  یـك  تنهـا  فـرد  چهاگر که کرد لحاظ را شرایطي توان مي یعني. 39

  علـت  او تصـميم  و تسمـل  چـون  و دهـد، يمـ  انجـام  خـود  تصـميم  و تسمـل  بـا  را همان اما دهد انجام و

 انجـام  را دیگـری  عمل توانسته نمي که چندهر. باشد مي عمل آن مسئول بنابراین اند بوده عمل آن انجام
 .دده
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 تمدن فاطمهی، خزاع زهرا 913913
(Zahra Khazaee/ Fatemeh Tamadon) 

 

 کنتـرل  خارج عالم و واقعي شرایط در را خود عمل و انتخاب فرد، نيز کنندههدایت کنترل در چون. 86
 .کنديم تیکفا فرد یك دانستنمسئول برای کنندههدایت کنترل نیبنابرا. کند مي

41- Flicker of freedom 

 .ک:ر. 88

Blumefeld, David,“The principle of Alternate Possibilities”, Journal of 

philosophy, 67 (1971) 

43- Strawson 

  .ر.ک: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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