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محمدعلی اژهای
چکیده

مسألة جبر و اختيار ،در طول تـاریخ اندیشـه ،همـواره از اهـم مسـائل فلسـفي و شـاید
پر بحثترین وچالشبرانگيزترین آنها بوده است ،بهطوریکـه گـذر زمـان و پيشـرفت
جوامع بشری صرفا صورت بحث را متحول ساخته ولي اسـاس مسـأله همچنـان بـاقي
است .درحاليکه اعتقاد رایج بر این بوده که دو سویة مسأله در تعارضي آشتي ناپذیر بـا
یکدیگر قرار دارند ،گروهي از فالسفه توانستند با طرح اندیشـة سـازگاری آزادی و جبـر
پرتوی تازه بر شيوةنگرش به این مسأله بيفکنند" .پيتر استراسون" یکي از این فالسفة
سازگارانگار ،و بنيانگذار رویکرد رفتار بازتابي در موضوع جبر و اختيار است .وی در اثـر
نوآورانهاش آزادی و آزردگي ميکوشد بهجای گرفتار نمودن خود در نزاعهای بيحاصـل
جبرگرایانه و آزادیگرایانه ،محور تأمالت خود را عکـسالعمـلهـا و بـه تعبيـر خـودش
رفتارهای بازتابي ما در زندگي جاری و معمولمان قـرار دهـد .چنـين رفتارهـایي –کـه
برخاسته از بطن طبيعت ما و بيانگر نياز نوع بشر به احساس حدی از احترام و ارادة نيک
ازسوی دیگران است -بهعنوان عناصر جدانشدني تعـامالت انسـاني ،اساسـي کـافي را
برای مسئول دانستن افراد فراهم مينمایند؛ حال چه موجبيتي در کار باشد یا نباشـد .در
این مقاله سعي نمودهایم به روشنسازی ابعاد مختلف رویکرد استراسون بپردازیم.
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مقدمه
پرسش از آزادی ارادة انساني ما یا مجبور بودن آن از پرسشهای بنيادیني است که ذهـن هـر انسـان
متفکری را به خود مشغول ميدارد .فرض کنيد بهعنـوان موجـودی مجبـور و متعـين در جهـاني موجـب
زندگي ميکنيم ،بهنحویکه بودنمان وچگونه بودنِمان هيچیک بهدست خود ما نيست .عـاملي مـاورایي
(که آن را خدا ،سرنوشت یا سيطرة قوانين طبيعي مينامند) همه چيز را از پيش مشخص و معلوم سـاخته
و جریان عظيم جهان را مطابق با آن برنامه به پيش ميبرد و هيچ کس را یارای تخطي و سرپيچي از آن
نيست .اولين و طبيعي ترین احساسي که با لحـا نمـودن چنـين فرضـي بـه مـا دسـت مـيدهـد حـس
ناخرسندی و حقارت و مهمتر ازآن بيمسئوليتي و القيدی است ،چرا که در چنين جهاني خبـری از آزادی
و انتخاب آزادانة اعمال و افکار نيست و ازاین رو نه سرزنشي ،نه تشویقي ،نه انتظاری و نه هيچ عمل ِاکي
از مسئوليتپذیری و مسئول دانستني موجه نخواهد بود .و این جز بـه معنـای ویرانـي همـة بنيـانهـای
اخالقي جامعه و بلکه فرو ریختن پيکرة کل مراودات انساني ما نخواهد بود .این همـان معضـل عظيمـي
است که انواع نظریات جبرگرایانه ) (Deterministic theoriesبا آن روبرو هستند .امـا از سـویدیگـر
گرفتاریهای پذیرش سویة دیگر مسأله ،یعني اختيار و آزادی همهجانبة مـا در جهـاني کـه درآن زنـدگي
ميکنيم ،کمتر از عواقب جبر گرایي نيست :فرض کنيد برای رهـایي از بنـد زمينـه و زمانـهای کـه در آن
متولد شده و زیست ميکنيم دست به دامان نظریهای همچون فيزیک کوانتومي و عدم قطعيتي از قبيـل
آنچه که هایزنبرگ ميگوید ،بشویم .حال آیا با تسری پيشبينيناپذیری رفتار ذرات عنصـری بـه سـط
رفتارهای افراد ،و به صرف اینکه دیگر آن عامل ماورایي تعيّنبخشِ نظریـات ِجبرگرایانـه وجـود نداشـته
باشد ،مسألة آزادی انساني حل خواهد شد؟ چنين بهنظر نميرسد .این فرض ،شبيه همان چيزی است که
اپيکوریان برقرار بودن آن را نشانة حضور آزادی در طبيعت ميدانستند :منحرفشـدن شانسـي اتـمهـا از
موقعيت خود .منتقدین آنها متذکر شدند که این انحـرافهـای اتفـاقي و بـيحسـاب و کتـاب نـه تنهـا
تقویتکنندة آزادی نيست بلکه دفعکنندة آن خواهد بود ) .(Kane, 2002, p.245مـا نيـز در پاسـخ بـه
آزادی گرایان ) (Libertariansبایستي بگویيم کـه حـذف روابـط علوـي و معلـولي از سلسـله رفتارهـا و
عارینمودن امروز ما از قيد هر گذشته و سابقهای ،نه به معنـای تثبيـت آزادی بلکـه حـاکي از برقـراری
شانس –بهمعنای واقعي کلمه -در جهان انساني ما خواهد بود .گـویي بـا چنـين تـدبيری ،صـرفال عامـل
ماورایي جدیدی به نام شانس جای عوامل تعينبخش پيشگفته را مـيگيـرد ،و نسـبت بـه آنهـا ثمـرة
بهتری نيز بهبار نخواهد آورد .تنگناهای دو سویة افراطي مسألة جبر و اختيار (که اصطالحال ناسازگارگرایي
) (Incompatibilismناميده ميشوند بهمعنای ناسازگار انگاشتن جبر و اختيار) ،گروهـي از متفکـران را
به اتخاذ موضعي ميانه و در واقع ،به بسط اندیشة سازگاری موجبيت و اختيـار سـود داد؛ اندیشـهای کـه
چنانچه بتواند ایقان و استحکام الزم را بهدست آورد ،نه تنها بسياری از مشـاجرات و نـزاعهـای تـاریخي
جبرگرایان و آزادیگرایان را ناموجه و بيهوده مينماید ،بلکه اساسـال اصـل مسـألة جبـر و اختيـار را پـاک
ميکند.
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سازگارانگاری سنتي که از هـابز و هيـوم آغـاز مـيشـود بـا پوشـش دادن معنـایي صـرفال سـطحي از
ال انجـام مـيدهـيم» معنـا نمـوده
اختيار انساني ،آن را به « توانایي بر انجام عملـي جـز آنچـه کـه عمـ ل
است ) .(Ibid, 2005, p.13بهزعم این سازگارانگاران ،انسانهای عاقل ِبهنجار در شرایط معمولي قادرند
بهصورت آزادانهای عمل یا گزینش نماینـد ،یعنـي کسـي یـا چيـزی آنهـا را مجبـور بـه انجـام کـاری
نکرده است ،از یک ناتواني جسمي رنج نميبرند ،سازمان فکری آنها با خوردن یک دارو دستکاری نشده
و ،. . .بنابراین آنها در فعل خود کامال آزاد و ازاینرو مسئول ) (responsibleهستند «هرچند شخصيت،
خوی ،رجحانها و مجموعه انگيزشي آنها کال به وسيلة وقایعي که به هـيچوجـه مسـئول آن نبـودهانـد
متعين شده باشد ...به عبارتدیگر هيچ چيز شخص را مجبور نميکند وقتي کـه وی عمـال آن چيـزی را
انجام ميدهد که تصميمش را گرفته است» ).(Strawson, 2005, p. 744
سازگارگرایي نظر بـه ایـن سرشـت ميانـهجـو و آشـتيدهنـده ،مـورد توجـه روز افـزون اندیشـهورزان
ساحت جبر و اختيار واقع شـده اسـت .ولـي از دهـة 1006بسـياری از مفروضـات سـنتي سـازگارانگاری
به چالش کشيده شده و دیدگاههای سازگارانگارانة دیگری مطرح گردیده است .پيتر فردریـک استراسـون
) ،)1010-8660( (Peter.F Strawsonچهــرة ذینفــوذ فلســفة تحليلــي در حــوزة آکســفورد و از
متفکرین سرشـناس سـنت «فلسـفة زبـان معمـولي» ) ،(Ordinary Language Philosophyیکـي
از ایــن ســازگارانگاران جدیــد اســت ،کــه «آزادی و آزردگــي» )(Freedom and Resentment
وی از جمله مهمترین و تأثيرگذارترین آثار نـيمقـرن اخيـر در موضـوع جبـر و اختيـار بـهشـمار مـيآیـد
) .(Mckenna and Russell, 2006, p.1حاصل این مقاله طرح و بسط رویکرد جدید «رفتار بازتابي»
)(Reactive attitude theoryدر حل مسألة آزادی اراده است ،رویکردی که استراسون اميـدوار اسـت
بتواند پایاني رضایتبخش بر نزاعهای دیرینة سازگارگرایان و ناسازگارگراها باشد .او ميکوشد با تأمل بـر
اعمال زندگي روزمره و در واقع با یک «گشت طبيعت گرایانه» ) ،(Naturalistic turnرویکـرد اختيـار
محور موجود را مورد چالش قرارداده و موضوع مسئوليت اخالقي را به مرکز توجه بکشاند .در این رهيافت
جدید ،مختار بودن افراد اساسال پيشنياز مسئول بودن آنها نخواهد بود بلکه عقيده به مسئوليت ریشـه در
طبيعت انساني ما دارد.
نزاع خوش بینها و بدبینها
استراسون هدف اصلي رویکرد خود را آشتيدهي دو سویة متنازع بحث آزادی اراده ميداند .دوسویهای
کــه بــا عنــاوین ویــژة خــوشبــينهــا )( (optimistsیعنــي همــان ســازگارانگاران) و بــدبينهــا
)((pessimistsاشــاره بــه ناســازگارانگاران) از آنهــا یــاد مــيکنــد ).(Strawson,2003, pp.1-2
سازگارانگاراني که در بيان استراسون تحت عنوان خوش بينها برجسته ميشوند سازگارانگاران نفعگرایي
هستند که سودمندی اِعمال تنبيه و تشویق اخالقي را دليلي کافي بر اعتقاد به مسئوليت دیگران ميدانند،
چرا که این اعتقاد ابزاری برای کنترل جامعه و حفظ پيوستگي آن خواهد بود (و این البته نشانگر نادرستي
موجبيت نيست)؛ آزادی ای که در اینجا با آن سرو کار داریم یک آزادی سلبي است ،یعني نبـود شـرایطي
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خاص که حضور آنها تنبيه و محکوميت اخالقي را نابجا ميسازد؛ شرایطي از قبيل اجبار از سویدیگری،
انواع اختالل رواني و . . .وجود این عوامل بهمعنای عدمحضور این آزادی خواهد بود و در اینصورت دیگر
از آن سودمندی خبری نيست.
بدبينها تا بدینجای سخن سازگارانگاران را ميپذیرند و سازگاری ایـن آزادی را بـا جبرگرایـي تأیيـد
مينمایند .اما آیا به راستي اکتفای به این معنای حـداقلي از آزادی (یعنـي معنـای سـلبي از آن) موضـعي
قانعکننده و رضایت بخش خواهد بود؟پاسخ فرد بدبين به این پرسش منفي است .خوشبينها که متوجـه
نقص گزارش خود هستند با اشاره به لزوم حضور ارادة فاعل در تعينبخشي به فعل (آزادانة) وی ،مجـددال
از سازگاری این نوع آزادی با موجبيت ) (Determinismسخن ميگوینـد ،چـرا کـه نتيجـة اعتقـاد بـه
موجبيت این نيست که هيچ کس تصميم به انجام کاری نميگيرد ،یا کـار خـود را از روی التفـات انجـام
نميدهد ) )Ibid, p. 2و همينکه ما فعل خود را بنا بـه اراده و تصـميم خودمـان صـورت دهـيم بـدین
معناست که در انجام آن آزاد هستيم ،موجبيت نيز هيچ تزاحمي بـا ایـن تعـينبخشـي نـدارد .امـااز نظـر
بدبينها گزارش فرد خوش بين همچنان به یک آزادی سطحي بسـنده نمـوده و از معنـای واقعـي آزادی
چيزی نمي گوید .در آستانة انجام یک فعل هر چند ممکن است عامل بازدارنـدهای مـانع وقـوع آن فعـل
نباشد (حضور آزادی در معنای سلبي) و عالوهبر این انجام عمل حاصل انتخاب خود من باشد ،امـا شـاید
قوای فکری و تصميمگيری من بهنحوی به وسـيلة عـواملي خـارج از دسـترس مـن متعـين شـده باشـد.
بهطوریکه مرا تنها در جهت اراده و خواست افعال خاصي پيش ميبرد؛ و اگر اینچنـين باشـد مـا بـدون
اینکه خود بدانيم تحت تأثير ارادهای موجب و تعينیافته عمل ميکنيم .بنابراین تا وقتي کـه واجـد یـک
آزادی نامتعين (غيرعلوي) نباشيم اعتقاد به مسئوليت ناموجه است و این همان معنـای ناسـازگار آزادی بـا
موجبيت ميباشد .به اینترتيب بهنظر مي رسد که حق با ناسازگارانگار باشـد و مـا بایسـتي بـرای توجيـه
مسئوليت در ابتدا وجود افعالي کامالل نامتعين و فارغ از شبکة روابط علوي را ثابت نمایيم؛ ولي همانطور که
پيشتر اشاره شد روشن است -و سازگارانگار نيز اعتراض خواهد نمود که -وقوع چيزی بدون علت امری
نامعقول و سخني غيرقابل پذیرش خواهد بود ،بلکه اساسال خود فرد بـدبين نيـز توجيـه درسـتي بـرای آن
ندارد!
وجه غالب مباحث کالسيک ارادة آزاد ،در چنين چهارچوبي شکل گرفته بود؛ تأمل در متن این نزاعها و
توجه به آثار پذیرش هر یک از طرفين آن در زندگي عملي ،مبين اهميت رویکرد استراسون خواهـد بـود
که داعية آشتيدهي و ارائة راهحلي نو را دارد .باوجود این ،استراسون حتي در انتخـاب عنـاوین دو سـویة
نزاع ،نام هایي را برگزیده که به نشان دادن جایگاه محوری این مباحث در زندگي انساني مـا اشـاره دارد؛
درحاليکه متفکر خوشبين هيچ نگراني ای از بابت حقيقت احتمالي موجبيت و ناموجـه شـدن اعتقـاد بـه
مسئوليت ندارد ،اندیشمند بدبين همواره در ساحت نظر در تالش برای اثبات یکي از دو سویة افراطي جبر
یا اختيار و در حيطة عمل ،سرگرم دستوپنجه نرم کردن با تبعات خاص آن خواهد بود .و اینجاسـت کـه
استراسون ميکوشد راهي ميانه ،به دور از لبههای افراطي و ناموجه جبر و اختيار را بجوید.

رفتار بازتابی؛ رویکردی نو در حل مسألۀ آزادی اراده
)(Reactive Attitudes: A New Solution for the Problem of Free Will

22

رفتارهای بازتابی و خاستگاه آن
اشاره شد که استراسون از چهرههای شاخص سنت فلسفة زبان معمولي است .سـنتي کـه مـدعي بـود
حقایقي در متن زبان روزمره و معمول ما نهفته که بيتوجهي به آن فالسفه را گرفتـار مشـکالتي بـزرگ
نموده است .بنابراین درصدد بود تا با تأمل در کاربرد روزمـرة زبـان و کاربسـت آن همچـون یـک ابـزار
فلسفي ،پرتوی نو بر مسائل پربحث و جـدال فلسـفه بينـدازد و آنهـا را آرام و بـيدرد سـر حـل نمایـد.
استراسون –با پيشزمينه ای از این سنت و البته با پيشروی از رویکرد تحليلي صرف کـه در اثـر سـيطره
آستن بر آکسفورد دهة  1056به وجود آمده بود -ميکوشد با تمرکز بر جریان روزمرة مراودات انسـاني و
فارغ از جدالهای نظری صرف و حتي با زباني-به تعبير خودش -همانند زبان عوام غيرعلمي و نه چندان
صری به حلوفصل مسألة جبر و اختيار بپردازد.
نکتة اصلي در نظریة استراوسن توجه به این دقيقة جاری در زندگي معمول انسانها اسـت کـه آنهـا
اهميت خاصي برای نيات و منظور افراد دیگر نسبت به خود قائلند ،و متقابال احساسات و عکسالعملهای
خود را نسبت به این افراد بر این اساس شـکل مـيدهنـد ) .(Kane, op.cit, 2005, p.108وقتـي در
تعامالت اجتماعي از گفتار یا رفتاردیگری آزرده ميشویم انتظار داشتهایم که او متفاوت عمل کند و فرض
را بر این گذاشتهایم که مي توانسته متفاوت عمل کند ،و این یعني او در واقع آزاد بوده که متفـاوت عمـل
کند .بدینترتيب اعتقاد به آزادی با آزردگي پيوند ميخورد و آزردگي نيز برآمده از طبيعت انساني ما است.
گذشته از گسترة وسيع روابط و برخوردهای ما با دیگران و ميزان اهميتي که در هر یک از این ارتباطـات
برای رفتارها و برخوردهای دیگران قـائليم ،بـهطـورکلي خاسـتگاه چنـين رفتارهـایي و ازجملـه آزردگـي
عبارتست از نيازمندی ما به دریافت حدی از ارادة خوب و توجه ازسوی دیگران ،و بهعنوان مثـال زمـاني
که احساس کنيم این حدود مالحظه نميشوند احساس آزردگي را در خود تجربه مينمایيم؛ خشم نسـبت
به کسي که به ما بي تـوجهي نمـوده ،دوسـتي و احتـرام در قبـال دوسـتان خـویش ،قـدرداني در مقابـل
نيک خواهانمان و حتي پشيماني و شرمساری ما از برخي کردههای خودمان ،همه و همـه نمونـههـایي از
این نوع رفتارها هستند .اما آیا چنين احساسي همواره متناسب و منطقي خواهد بود؟ پاسخ منفي است .در
همان مورد آزردگي زماني که فرد مورد آزار کسي قرار گرفته و در غياب پارهای مالحظات خاص ،واکنش
طبيعي فرد زیان دیده احساس آزردگي خواهد بود ،اما در صورت وجود این مالحظات ،آزردگـي مـيتوانـد
تسکين یابد و یا بهطور کلي از بين برود.
مالحظات خاص و تعویق رفتارهای بازتابی
با وجود وسعت دامنه این مالحظات ،ميتـوان آن هـا را بـه دو گـروه کلـي تقسـيم نمـود :مالحظـات
استثناکننده )( (Excusing conditionsاز مسـئوليت) در شـرایطي خـاص و مالحظـات معـافکننـدة
) (Exempting conditionsفاعلها بهطور کلي .بررسي این مالحظات گامي بهسوی فهم نحوة تأثير
رفتارهای بازتابي در حل مسألة ارادة آزاد است) .(Watson, 1987, p.261گروه اول ،عـذرها نـا ر بـر
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شرایطي جزئي است که در آن هرچند آسيبي رخ داده ،ولي رفتار فاعل در این مورد غيرعمدی یا ناآگاهانه
و به هرحال فاقد بيمالحظگي و ارادة بد بوده است« :او منظور بدی نداشت»« ،متوجه نبود»« ،کـاری از
دستش بر نميآمد» و . . .فاعل را در موقعيتهای مشخصي از مسئوليت مستثنا مينمایند اما بـههرحـال
فاعل در موقعيتهای دیگر بهعنوان یک فاعل مسئول (و بنابراین آزاد) مالحظـه مـيشـود و در معـرض
رفتارهای بازتابي دیگران خواهد بود .گروه دوم از مالحظات بسيار متفـاوت اسـت ،گـزارههـایي از قبيـل
«امروز او خودش نبود»« ،وی اخيرا تحت فشار بسيار زیادی بوده» یا «او فقط یک کودک است»« ،یک
بيمار اسکيزوفرني است» .معرف دو زیرمجموعة این گروه از مالحظات ميباشد (عدمبلوغ  /نابهنجـاری).
چنــين عــذرهایي بــرخالف عــذرهای گــروه اول مســتلزم تعویــق کلــي رفتارهــای بازتــابي در قبــال آن
فاعل خواهد بود .فاعل مورد بحث در این دو زیر گروه دیگر یک فاعل معمـولي نيسـت؛ وی غيرعـادی،
دیوانه ،عصبي یا تنها یک کودک است .زماني که فردی را در چنـين حـالتي مـيبينـيم تمـام رفتارهـای
بازتابي ما متمایل به تغييری آشکار ميشوند .رفتار ما نسبت به چنـين افـرادی اصـطالحا رفتـاری عينـي
) (Objective attitudeخواهد بود و آنها را بهطور کلي از مسئوليت مستثنا ميکنيم.
به اینترتيب چنين تحليلي از عذرها دو حالت متفاوت را در روابط انساني ما ترسـيم نمـود :حالـت اول
یک رفتار متقابالنه است ،جایي که معتقدیم شخصي که با وی سر و کـار داریـم اساسـا یـک فـرد بـال
بهنجار است که نشانه مناسبي برای رفتارهای بازتابي ما ميباشد .مورد دوم یک حالت عيني است ،یعنـي
زماني که فکر ميکنيم فردی که با او روبرو هستيم به دليلي قابليـت روابـط انسـاني معمـول را نـدارد و
ازاینرو بروز رفتارهای بازتابي نسبت به او نامناسب و بيمورد جلوه ميکند .توجه داریم که این مالحظات
مبين دادههایي دربارة طبيعت انساني ما ميباشند و بدون لحا نمودن آن به سختي مـيتـوان جمعـي را
جامعة انساني ناميد .طرح رفتارهای بازتابي و در پرتوی آن رفتارهـای عينـي (کـه در واقـع اسـتثنایي بـر
رفتارهای بازتابي هستند) با ارائة تصویری از طبيعت و روانشناسي انسان ،هموارکننـدة مسـير بـرای حـل
نوآورانة مسألة آزادی اراده ازسوی استراسون خواهد بود :بهنظر مي رسد که رابطـة مسـتقيمي بـين بـروز
رفتارهای بازتابي و مقولة مسئوليت وجود دارد ،بهطوریکه مسئول دانستن یـک فاعـل تنهـا در صـورتي
است که خود را واجد پارهای رفتارهای بازتابي نسبت به او ببينـيم .پـس مـيتـوان بـهسـادگي از وجـود
رفتارهای بازتابي –بهعنوان واکنشهای جداناپذیر طبيعت انساني مـا– برقـراری مسـئوليت و بـهتبـع آن
آزادی و اختيار را در عرصة افعال و افکارمان نتيجه بگيریم.
اما در اینجا به حاکميت جبری جهاني ميپردازیم که شمول و گسترة آن هيچ واقعة نامتعين و از پـيش
معلومنشدهای را برجای نميگذارد و اساسال هيچ کس را یارای عملي بيرون از شبکة در هم تنيدة علتهـا
و معلولهای موجب آن نيست( .چنين فرضيهای مطـابق جدیـدترین یافتـههـای علـوم زیسـتشناسـي،
عصبشناسي و زیست شيمي بعيد بـهنظـر نمـيرسـد؛ اثـرات ژنتيکـي و مـوروثي ،تـأثير هورمـونهـا و
انتقالدهندههای عصبي ،داروهایي که رفتار و افکار انسانها را شـدیدال تحـتتـأثير قـرار مـيدهنـد. . . ،
همگي حاکي از تعين رفتار انسان و دیگر حيوانات است) .آیا در چنين شرایطي باز ميتوان بـهسـادگي از
رفتارهای بازتابي و حکایتشان از اعمال مسئوالنه سخن گفت؟! بهعبارت دیگر حقيقتِ کلي موجبيت چه
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اثری بر رفتارهای بازتابي به عنوان رفتارهای معمول ما آدميان خواهد داشت و آیـا پـذیرش ایـن فرضـيه
بهمعنای پایان احترامها ،آزردگيها ،عشقهای متقابل و دشمنيهای ميـان افـراد خواهـد بـود؟! بـهنظـر
ميرسد نقطة اوج بحث استراسون و برآورد ميزان قابليت رویکرد او در همينجا رقم خواهد خورد.
موجبیت و رفتارهای بازتابی
اگر این پرسشها را از یک ناسازگارانگار بپرسيم چنين پاسخ خواهد داد که در اینصورت چـارهای جـز
رها نمودن رفتارهای بازتابي واعمال مرتبط با این رفتارها نخواهيم داشت ،چرا که دیگر هيچ کس عمـالل
مسئول افعال خود نخواهد بود .اما استراسون چنين واکنشي را ناشيانه و غيرقابل پذیرش ميداند .او خـود
در چند سط مختلف به این پرسش پاسخ ميدهد:
اوالل ،برطبقِ اعمال روزمره مسئول دانستن افراد ،آنها را تحـت شـرایط خاصـي از مسـئوليت مسـتثنا
ميکنيم ،مثال در موردی که کار از روی غفلت یا بهصورت تصادفي یا از روی عدمالتفات یا ازسوی فردی
مجنون انجام شده .حقيقت کلي موجبيت –که حاکي از برقراری جبری جهاني ميباشد -ناگزیر مسـتلزم
این است که این مالحظات استثناکننده بهصورت کلي برقرار باشند .این درحالياست که مـا هـيچ دليلـي
برای چنين فرضي نداریم؛ اقتضای جبر این نيست که رفتار هيچ فاعلي هرگز برخاسته از بدخواهي و ارادة
شر نباشد و یا اینکه همة فاعلها بهنوعي نابهنجار یا نابال و فاقد رفيت مسئوليتپذیری باشند .بنابراین
باید گفت حقيقت موجبيت به هيچوجه رفتارهای بازتابي را (از وجهة نظری) نامعتبر نميسـازد و مسـتلزم
عدممسئوليت در اعمال نخواهد بود؛
ثانيا ،چنانچه بفهميم موجبيت درست است ،ما بهعنوان موجوداتي ذاتا اجتماعي ،نبایستي از این شـکل
زندگي که در آن رفتارهای بازتابي را نسبتبه یکدیگر اتخاذ ميکنيم ،دست برداریم چرا که دستکشيدن
از این شکل زندگي و همچنان انسان مانـدن ممکـن نيسـت .وابسـتگي بـه رفتارهـای بازتـابي آنچنـان
همهجانبه و عميق در طبيت ما ریشه دارد که با فرض صحت موجبيت ،رها نمودن رفتارهای بازتابي برای
ما بهلحا رواني ،امکانپذیر نخواهد بود ))Strawson. op.cit, 2003, pp. 12-15؛
ثالثا ،حتي اگر بتوانيم رفتارهای بازتابي را به حساب نياوریم عمال انجام چنين کـاری نـامعقول خواهـد
بود ،چرا که زیانها و تبعات مخرب تعویق کلي این رفتارها در عرصة عمل بسـيار مهـمتـر از هـر دليـل
نظری ای است که برای این تعویق بياوریم؛ همانطور که "جاناتان بنت" ،از نامآوران عرصة سازگارگرایي
یادآور ميشود« :بزرگترین اثر منحصر بهفرد «آزادی و آزردگي» نشان دادن این است که چگونه پرسـش
آیا باید تحسين و سرزنش و  ...را حفظ نمایيم؟ ميتواند پرسشي اساسا عملي باشد بهجای اینکه مرتبط با
یک مسألة نظری چالشبرانگيز باشد (Wallace, 1994, p. 100( ».گویي جای شکاکيت بر سـر آزادی
انساني حيطة نظر است ،ولي در مقام عمل عاقالنه مينماید که با اعتقادی تام و تمام به اختيار خود دست
به اقدام زنيم.
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آشتیدهی خوشبینها و بدبینها
اثر مهم مباحث استراسون در روشن نمودن ناکاميهای مواضع خوش بينانه و بدبينانه و ارائة رویکردی
نو در بستر سازگارانگاری آشکار ميشود .اینجاست که ميتوانيم برای پر کردن خألیي که متفکـر بـدبين
در گزارش خوش بينانه از مسئوليت اخالقي یافته بود اقدامي انجام دهيم .به یاد داریم کـه خـوشبـين در
سبيل توجيه مسئول دانستن افراد مي کوشيد نشان دهد که حقيقت جبرگرایي نافي کـارکرد پـاداشهـا و
تنبيهها در نظمدهي رفتار به شيوههای مطلوب اجتماع نخواهد بود .اما در مقابـل ،بـدبين کـه بـه چنـين
گزارش ناکافيای خرسند نيست تنها راه تکميل گزارش خوشبينانه را اثبات نادرستي فرضـية جبرگرایـي
ميداند.
به نظر استراسون توجيه مسئوليت با استناد صرف به خير جامعه یک منفعتگرایي تکبعدی خواهد بود
و همانطور که بدبين مي گوید بایستي واقعيتي عيني وجود داشته باشد که بر اساس آن شایستگي تشویق
یا سرزنش موضوعيت بيابد .خطای مشترک خوشبينها و بدبينها در فهم مسـأله اینسـت کـه هـر دوی
آن ها درصدد بيش از حد عقالني نمودن ) (Over-intellectualizeوقایع جاری زندگي هستند .ما وجود
قالب کلي رفتارها را همراه با واقعيت جامعـة انسـانيمـان پذیرفتـهایـم .بنـابراین ،توسـل بـه مالحظـات
منفعت گرایانه و سودجویانه برای توجيه فرآینـد جـاری بـروز رفتارهـای بازتـابي و اعتقـاد بـه مسـئوليت
افراد –که اِعمال تنبيهها و تشویقها نمایانگر آن هستند -امری غيرضروری و بلکه غيرمجاز مـيباشـد و
این ،همان چيزی است که خوش بين از آن غفلت ورزیده؛ بدبين این بينش را از دست نمـيدهـد .امـا در
پذیرش این واقعيت ناتوان است که تنها خود ایـن رفتارهـا و روال روزمـره اسـت کـه گسسـت گـزارش
خوشبين را پر ميکند .این عدم فهم ،فرد بدبين را رهنمون ميشود به گرفتن این نتيجه که تنها راه پـر
کردن چنين خألیي ایناست که یک گزاره متافيزیکي ]مبتنيبر وجـود ارادة آزاد[ در تمـام مـوارد صـدد
اطالد مسئوليت اخالقي بهصورت مکرر تأیيد شود) .)Strawson. op.cit, 2003, pp. 24-5و به بياني
دیگر ،مکتب خوشبيني معتقد است وقایع ،بنا به فهم ما نشاندهندة نادرسـتي موجبيـت نيسـتند (گـزاره
الف) و مبنایي کافي را برای اعمال اخالقي ما (تشویق ،سرزنش ،آزردگي ). . .فراهم ميآورند (گـزاره ب).
مکتب بدبيني بر آنست که وقایع تا جایي که ما ميدانيم ،نشاندهندة نادرستي موجبيـت نيسـتند (گـزاره
الف) ولي اساسي کافي را برای اعمال اخالقي فراهم نميآورند (گزاره ب) .در نتيجه ،بایستي برای یـافتن
اساس کافي اعمال اخالقي مان به ورای وقایع معمول برویم (و بـه ایـن منظـور بایـد موجبيـت را انکـار
نمایيم) (گزاره ج).
طرح پيشنهادی استراسون عبارت است از این که با بازبيني و اصـالح گـزاره (ب) در گـزارش خـوش
بين ها ،فرد بدبين را وادار به کنار نهادن (ج) نمایيم .درواقع بایستي به نبال مبنایي رضایتبخش در وقایع
بنا به فهم خود (و نه در گزارههای متافيزیکي) باشيم .چنين مبنایي به نظر وی همان رفتارهـای بازتـابي
هستند که ما در زندگي معمول خود دائما با آن سـروکار داریـم .پـس چنانچـه بـه انـدازة کـافي دیـدگاه
خوشبين ها را اصالح نمایيم دیدگاه درست خواهدبود .آنچه الزم است انجام شود اینست کـه خـأل را در

رفتار بازتابی؛ رویکردی نو در حل مسألۀ آزادی اراده
)(Reactive Attitudes: A New Solution for the Problem of Free Will

21

گزارش خوشبين پر کنيم – یعنـي غفلـت از رفتارهـا و احسـاسهـای انسـاني – بـدون اینکـه گرفتـار
«متافيزیک متزلزل و مبهم آزادیگراها» (یعني پذیرش یک آزادی غيرعلـي) بشـویم .بایسـتي از بـدبين
بخواهيم از متافيزیکش دست بردارد و از خوشبين بخواهيم بپذیرد کـه نکتـهای حيـاتي در گـزارشاش
مغفول مانده .چنانچه هر دو گروه بتوانند با این چهارچوبها موافقت کنند «آشتيدهي» حاصل خواهدشد
).)Ibid, pp. 27-8

تأمالتی پیرامون رویکرد استراسون
استراسون بهخاطر رویارویي ساده و بيتکلف خود با مسألة شکاکيت ،بـه حـق« ،واقـعگـرای آسـوده»
) (Relaxed Realistناميده شده )(Snowdon, 2001, p. 335؛ در باب مقابلة سـهلگيرانـه و البتـه
نکتهسنجانة وی با مسألة جبر و اختيار نيز ،دور از ذهن نيست اگر وی را «سازگارانگار آسـوده» بخـوانيم.
اما بحث اصلي اینجاست که ميزان پایایي این رهيافت و کارایي شيوة آشتيدهنده آن در حل نـزاعهـا تـا
چه حد است؟ ابتدا یکباردیگر رئوس اصلي دیدگاه بازتابي را از نظر ميگذرانيم:
 ما آزاد هستيم چون مسئول هستيم؛ مسئول هستيم چرا که یکدیگر را مسئول ميدانيم؛ عامل موجه عمل مسئول دانستن یکدیگر «رفتارهای بازتابي» هستند؛رفتارهای بازتابي برخاسته از نياز و ميل دروني ما به احساس احترام و نيکخواهي دیگران است؛ این ميل از طبيعت و سرشت انساني ما بر ميخيزد و لذا قابل حذف از شبکه روابط انساني نيست؛ به این ترتيب زندگي روزمرة ما و سبک معمول حيات اجتماعي انساني ما ،موجـه مسـئوليت و آزادیارادة ما خواهد بود؛
 حقيقت فرضي تز جبرگرایي ،توان مقابله با این طبيعت جدایيناپذیر آدمي را نخواهد داشت.در ابتدا ،ممکن ا ست استدالل شود که وابستگي انساني ما به رفتارهای بازتابي آنچنان کـه استراسـون
ميگوید ذاتي طبيعت ما نيست .در واقع این رفتارها ویژگيهای الینفک و گریـز ناپـذیر طبيعـت انسـاني
نيستند ،بلکه باید به آنها بعنوان محصوالت فرهنگي-تاریخي اجتماعات انساني نگریست؛ بهعنوان مثال
"آر.جي واالس"  -فيلسوف اخالد معاصر -معتقد اسـت کـه ایـن احسـاسهـا و رفتارهـا در قيـاس بـا
احساسات بنيادیني همچون «ترس» یا «دوستي» ،صرفال رفتارهایي اکتسابي و قابل تغيير از جامعهای بـه
جامعة دیگر هستند ( .)Wallace, op.cit, p. 97عالوهبراین ،استراسون معتقد اسـت کـه گـزارشهـای
خوشبينانه و بدبينانه از آزادی و موجبيت ،مسأله را بيش از حـد عقالنـي نمـودهانـد و از ایـنرو یکـي از
مزایای رویکرد خود را هماهنگي با حس مشترک و عمل روزمرة مسئول دانستن افراد ميدانـد .امـا بایـد
بگویيم که حتي حس مشترک ما نيز در خود با دشواریها و نگرانيهای مربوط بـه مسـألة آزادی و جبـر
بيگانه نيست؛ اینجاست که چنين به ذهن متبادر مي شود که استراسون خود ،گرفتار اتهام عوامانه نمـودن
بيش از حد این مسأله و غيرعقالني کردن آن شده است.
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مسألة دیگری که در رویارویي با گزارش بازتـابي استراسـون بـه ذهـن خطـور مـيکنـد اینسـت کـه
برفرض که هر کس مي تواند دربارة وجود رفتارهای بازتابي با او موافقت کند ،آن چيزی که در نظریة وی
واقعال بحثانگيز است رابطهای است که این رفتارها با موجبيت دارند .استراسون وقتـي بـه بحـث از ایـن
رابطه ميرسد این سؤال را مطرح مي کنـد کـه چـرا بایـد فکـر کنـيم شـناخت حقيقـت موجبيـت مـا را
به دستکشيدن از رفتارهای بازتابي وا ميدارد؟ بهنظر او بيمعني اسـت کـه ایـن چنـين بيندیشـيم :اوالل
کــه حقيقتـال نمــيتــوانيم ایــن رفتارهــا را رهــا نمــایيم؛ چــرا کــه عميقـال ریشــه در طبيعــت انســاني مــا
دارند؛ دستکشيدن از رفتارهای بازتابي بهمعنـای کنـار گذاشـتن انسـان بـودنامـان اسـت؛ ثانيـال ،حتـي
چنانچه بپرسيم که آیا شناخت حقيقت جبرگرایي عقالل بایستي مـا را وادار بـه رهـا نمـودن ایـن رفتارهـا
بنماید؟پاسخ منفي است؛ چرا که تصميم دربارة لزوم اتخاذ حالت بازتابي یا عدماتخاذ آن تصميمي عملـي
است ،درحاليکه پرسش از حقيقت موجبيت پرسشي نظری است .پرسشهای عملي با این مالحظه پاسخ
داده مي شوند که چگونه از پاسـخهـای متفـاوت بـه آنهـا سـود مـيبـریم ،و هـيچ شـکي نيسـت کـه
زندگي ما در صورت نبود رفتارهای بازتابي بسيار بيخاصيت خواهد بود (بهعبارت دیگـر اجتمـاعي بـدون
احساس و ابراز آزردگي ،قدرشناسي ،تنبيه ،تقصير و مباهات ،ستایش و سـرزنش ،مسـئوليت و . . .جامعـة
انساني نخواهد بود).
به اینترتيب ،بهزعم استراسون حقيقت یا نادرستي فرضية موجبيت اساسال ربطي به مسئول دانسـتن یـا
ندانستن افراد در مناسبات جاری ما ندارد ،و این برخالف رویة معمول فالسفه بود که برای اثبات مسئول
بودن افراد در جستجوی راهي برای اثبات آزاد بودن آنها بر ميآمدند و این دومي را نيز منوط به اثبـات
نادرستي موجبيت مي نمودند .دیدیم که استراسون با محکوم نمودن این سنت به عقالنينمـودن افراطـي
وقایع ملموس زندگي انساني ما ،از نوعي توجيه دروني مسئوليت سخن بهميان ميآورد .اما بهراستي چـرا
ما مسئول هستيم؟
توصيف انسان ها به اینکه سرگرم و مشغول به شبکة پيچيدة روابط اجتماعي خود هسـتند و در ضـمن
این روابط یکدیگر را مسئول قلمداد ميکنند ،گزارش کافي و وافيای از چرایي مسئول بودن آنهـا ارائـه
نميدهد .بلکه اساسال ممکن است ما شخصي را مسئول بدانيم درحـاليکـه در واقـع مسـئول نباشـد و یـا
برعکس وی را مسئول اعمـالش بـهحسـاب نيـاوریم ،درحـاليکـه بـهواقـع یـک فاعـل مسـئول اسـت.
مي توان گفت که نظریة استراسون با فهم مسـئوليت در قالـب اتخـاذ یـا عـدماتخـاذ رفتارهـایي خـاص
در قبال فاعلها از سـوی مـا ،در خطـر چشـم پوشـي از تفـاوت ميـان ایـن دو مقولـة مجـزای مسـئول
بــودن ) (Being responsibleو مســئول دانســتن ) (Holding responsibleقــرار مــيگيــرد
) .(Fischer and Ravizza, 1993, p. 18نکتة چنين انتقادی در این است که شاید اصوالل ،آنطور که
استراسون ميگوید ،همبستگي ای ميان رفتارهای بازتابي ما و متعلقات متناسب و واقعي خودشـان برقـرار
نشود؛ بهعنوان مثال ميتوانيم اجتماعي را تصور نمایيم که بروز و عدمبروز حاالت بازتابياش بـهطریقـي
نادرست صورت مي گيرد .صرف امکان چنين حالتي مبين این خواهد بود که مسئول بودن چيزی فراتـر از
آنچيزی است که احساسها و رفتارهای بازتابي نشان ميدهند؛ مسألة مهمتر در این رابطه این است که
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بهنظر ميرسد با وجود همة تالشها و استداللورزیهای استراسون ،چيزی اساسي در گزارش وی مورد
غفلت واقع شده ،چرا که یک ناسازگارانگار ِجبرگرا ميتواند اعتراض نمایـد کـه طریقـةجاری زنـدگي مـا
هرچه ميخواهد باشد ،وقتي جبر بر جهان حاکم است مسئول دانستن فاعلها و بـروز رفتارهـای بازتـابي
نسبت به آنها به هر حال نابجا ،ناعادالنه و به دور از انصـاف خواهـدبود ).(Wallace, op.cit, p.105
این اشکال از آنجا ناشي ميشود که بهزعم استراسون الزمة مسئوليت و اختيار ما این نيست کـه هنگـام
عمل لزومال راههای متفاوت و گزینه هـای بـدیلي در پـيش روی خـود داشـته باشـيم و آنگـاه بـهصـورت
دلبخواهانه (و به تعبيری ،شانسي) یکي را برگزینيم؛ درواقع بر خاستن ما از زمينه و زمانهای خاص چنـين
اجازهای را به ما نميدهد .این صـحي ولـي اگـر یـک الزمـة آشـنا و معمـول مسـئوليت را -بـه سـبب
ناهمخوانياش با جبر -حذف نمودیم بایستي جایگزیني سازشپذیر با جبر و البته اقنـاعبخـش بـرای آن
بيابيم و این همان مغفول عنه گزارش سازگارانگارانه استراسون ميباشـد )،(Watson, op.cit, p. 260
که عمده توجه و نوآوری اندیشمندان ،پس از طرح رویکرد رفتار بازتابي ،مصروف چارهاندیشـي بـرای آن
شده است .بارزترین چهره در این زمينه "آر .جي واالس" ميباشد که تـالشهـای وی در «مسـئوليت و
احساسهای اخالقي» ) (Responsibility and Moral Sentimentsدقيقـا مصـروف یـافتن چنـين
جایگزیني شده و این جستجو تا اندازه ای نيز قرین موفقيت بوده اسـت کـه البتـه تبيـين و بررسـي ایـن
چارهاندیشي مجال دیگری را ميطلبد.
نتیجهگیری
در مجموع استراسون ميکوشد مباحث سنتي مسئوليت و آزادی را با نگاهي نو مورد بررسي قرار دهـد.
بهتر است از این پس قضاوتهایمان دربارة مسئول بودن افراد را در رابطة با نقش رفتارهـای بازتـابي در
عمل مسئول دانستن افراد در نظر بگيریم -و نه اینکه بعد از اثبات مسئول بودن افـراد آنهـا را مسـئول
بدانيم .او با چنين برداشتي از مسئوليت توانست گزارش سازگارگرایانة جدیدی از مسئول بـودن بـهدسـت
دهد که حداقل در دو جهت مهم متفاوت از سازگارگرایي موجود بود:
نخست اینکه سازگارگرایيِ به اصطالح «سزاواری مـدار» وی ،بـرخالف بيشـتر اشـکال سـازگارگرایي
منفعتگرایانه ،به ما امکان ميدهد که به تبيين چرایي احساس خود مبنيبر اینکه فاعل ،مسـئول سـزاوار
سرزنش یا تحسين ما است بپردازیم .دليل این امر ایناست که چنين فاعلي نياز طبيعي انساني ما به حس
حد معقولي از ارادة خوب دیگران را مورد تجاوز و بيحرمتي قرار داده اسـت؛ و دوم اینکـه سـازگارگرایي
استراسون یک سازگارگرایي خاص ،و شاید به تعبيری اعتباری است .بـه بيـاندیگـر وی بـا نشـان دادن
سازگاری شرایط عيني مسئول بودن با متعين و موجب بودن افراد ،به حل مسألة جبر و اختيار نميپـردازد
بلکه صرفا با بيان اینکه عمل مسئول دانستن افراد وابسته به چنين شرایطي نبوده و نيازمند ارائة توجيهي
بيروني عليه جبر گرایي نميباشد این مسأله را منحل نموده است.
رویکرد بازتابي کممایه و بي اهميت نيست؛ این را کثرت آثار انتشار یافتة متفکران مطرح ،برله یا عليـه
آن نشان ميدهد" :آرجي واالس"" ،گری واتسون"" ،جاناتان بنت"" ،مارتين فيشر"" ،رابرت کين"، ...

 محمدعلی اژهای،فخرالسادات علوی
(Fakhr al-Sadat Alavi/ Muhammad Ali Ezhe’i)
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که شاید وجه مشترک تمامي این دفاعيات و ردیات این باشد که رویکرد رفتار بازتابي بـهعنـوان آغـازگر
 واجد قابليتهایي است که تالش اندیشمندان دیگر را برای پرورش،نگاهي نو به مسألة کهنة آزادی اراده
. این رویکرد شاید بيعيب نباشد ولي کنارگذاشتني نيز نيست.آن ميطلبد
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