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چکيده
افتههای علوم تجربی مطره شـده ،آزمایشـی
چالشهای جدید اختيار که بر پایۀ برخی ی 

یکی از
یشوند ،انجام داده
است که بنجامين ليبت دربارۀ فرآیندهای مغزی که به قصد و ارادۀ انسان منجر م 
است .او در این آزمایش به این نتيجه رسيد که این چنين نيست که انسان ابتدا اراده کند و بعد مغـز
اندامها حرکت کنند ،بلکه این مغز انسان است
به کار بيفتد و فرمان اراده را اجرا کند و در نتيجۀ آن 
یکند و انسـان تنهـا 168
که  288ميلی ثانيه قبل از عمل ،به صورت ناآگاهانه فرآیند اراده را آغاز م 
یشود .ما در این مقاله ،آزمایش ليبت دربارۀ ارادۀ آگاهانۀ
یثانيه قبل از عمل از تصميم مغز آگاه م 
ميل 
انسان را مطره کرده و با توجه به مبانی مالصدرا نظير هویت مجرد ـ مادی نف  ،عينت نفـ بـا
قوا و سریان آگاهی در تمام مراتب وجود از جمله مرتبۀ مادی ،آگاهانه بـودن ارادۀ انسـان را تبيـين
کردهایم .نتيجۀ این پژوهش این است که در فلسفۀ مالصدرا ،آزمایش ليبت ( با فـرض صـحت آن)

منافاتی با ارادۀ آگاهانۀ انسان ندارد.
واژگان کليدی :ارادۀ آگاهانه ،فرآیندهای مغزی ،قصد ،بنجامين ليبت ،مالصدرا.
 استادیار فلسفه ،مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران ،تهران ،ایران.Phsadra@gmail.com .
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مقدمه
همۀ ما در شرایط متعارف و در یک شهود همگانی خود را موجودی مختار میبينـيم
که به طور آگاهانه کنتر اعما و افعا جوارحی خود را در اختيار دارد .مـا آگاهانـه در
مورد افعالمان برنامهریزی میکنيم و تصميم میگيریم دقيقاً چه کـاری را از چـه زمـانی
شروع کنيم و چگونه آن را به اتمام برسانيم .در این شهود همگانی ،ما خود را چنين می-
یابيم که ابتدا برای انجام کاری برنامهریزی میکنيم ،بعد برای اجرای آن برنامه قصـد و
اراده میکنيم ،آنگاه در اثر این اراده مغز به فعاليت واداشته میشود ،دستور اراده را انجام
میدهد و ماهيچهها را به حرکت درمیآورد.
یکی از چالشهایی که در عصر حاضر این شهود همگانی را تهدید میکند ،آزمایشی
است که بنجامين ليبت دربارۀ فرآیندهای مغزی که به قصد و ارادۀ انسـان منجـر مـی-
شوند ،انجام داده است و در نتيجه تفسيری نامتعارف از اختيار انسان ارائـه کـرده اسـت.
آزمایش جنجا برانگيز ليبت در بين فيسلوفان غربی بحثهای دامنهداری را در تأیيد یا
عدم تأیيد آن به دنبا داشته است؛ اما در فلسفۀ اسالمی هنوز این مسئله بررسی نشـده
که این آزمایش با مبانی مکاتب مختلف فلسفۀ اسالمی تا چه حد سازگار است؟ در ایـن
مقاله ،آزمایش ليبت دربارۀ ارادۀ آگاهانۀ انسان را مطره و چالشی که این آزمایش بـرای
شهود همگانی ما از اختيار پدید میآورد را تبيين میکنيم؛ در ادامـه یکـی از مهـمتـرین
نگرشهای انتقادی به کار ليبت را مطـره مـیکنـيم و در نهایـت بـا توجـه بـه مبـانی
صدرالمتألهين ،این چالش را بررسی میکنيم و نحوۀ مواجهـۀ فلسـفۀ مالصـدرا بـا ایـن
آزمایش را نشان میدهيم.
 .4آزمايش بنجامين ليبت
بنجامين ليبت 1در سا  1687آزمایش جنجا برانگيزی را انجـام داد کـه همچنـان
ذهن بسياری از دانشمندان و فيلسوفان را به خود مشغو داشته است .او در این آزمایش،
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زمان فرآیندهای مغزی و ارادۀ آگاهانۀ انسان را مشخص کرد .یافتههای او نشـان مـی-
دهند که قبل از انجام دادن اعما «خود ـ تنظيم شده» 1یـا «خودآغازشـونده» ،7تغييـر
الکتریکی آهستهای رخ میدهد که در ناحيۀ فَرق سر ،بر روی پوسـت سـر ،قابـل ثبـت
است .شروع این نشانههای الکتریکی که مربوط به فعاليتهای معين مغزی اسـت ،یـک
ثانيه یا قدری بيشتر قبل از حرکت واقعی است .این تغيير در فعاليت مغز که قبل از انجام
افعا ارادی صورت میگيرد« ،پتانسيل آمادگی» ) 2(RPناميده مـیشـود .او ابتـدا ،آغـازِ
پتانسيل آمادگی (فعاليت مغز در «کورتک حرکتی» )6و زمانی که عمل در آن رخ می-
دهد را محاسبه کرد .او برای این کار از افراد مورد آزمایش خواست تا هر زمان احسـاس
ميل به حرکت داشتند مچ دست خود را خم کنند یا حرکتی ساده انجـام دهنـد [مـثالً در
یکی از آزمایشها کليدی را فشار دهند] .او با نصب برخی الکترودها به نام الکتروميوگرام
( EMG)6به بازوی اشخاص ،زمان رخداد عمل را به دست آورد و با نصب الکترودهـایی
به نام الکتروانسفالوگرام ( EEG)7بر پوست سَر آنها ،آغاز پتانسيل آمـادگی را محاسـبه
کرد .در این اعما خود تنظيم شده ،شروع پتانسيل آمادگی به طور ميانگين 668 ،ميلی-
ثانيه پيش از فعاليت ماهيچههای درگير بود .چنين چيزی به این معنا است که مغز پيش
از فعاليت ماهيچهها برای ایجاد حرکت ،فرآیند فعل ارادی را آغـاز کـرده اسـت .در ایـن
شرایط پرسش اساسی این بود که چه وقتی ميل یا قصد آگاهانه برای انجام حرکـت W
(برگرفته از واژۀ  )Willظاهر میشود؟ در نگرش سنتی به ارادۀ آگاهانه ،فـرد انتظـار دارد
که ارادۀ آگاهانه پيش از ( )RPیا در شروع آن ظاهر شود و در نتيجه به مغز دستور انجام
عمل قصد شده را بدهد؛ اما این احتما هم وجـود دارد کـه ارادۀ آگاهانـه پـ از آغـاز
پتانسيل آمادگی بياید و تلقی رایج از اختيار را با چالش جدی مواجـه کنـد .ليبـت بـرای
تعيين زمان ظهور ارادۀ آگاهانه از افراد مورد آزمایش خواست تا با نگاه به یک زمانسنج،
نخستين لحظهای را که از ميل خود به فعل آگاه شدند ،گزارش کنند .زمـانسـنج مـورد
استفاده ،بسيار شبيه ساعت دیواریهای معمولی بود ،اما بسيار سریعتر کـار مـیکـرد تـا
اختالف زمانهای در حد چندصد ميلیثانيه را نشان دهد (به تصـویر شـمارۀ  1مراجعـه
شود).
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ليبت با کما تعجب مشاهده کرد که در همۀ گروهها و در  28بـار تکـرار آزمـایش،
زمان ( Wاولين آگاهی فرد از ميل به انجام دادن فعل) به طور ميانگين  -188ميلیثانيه
است .اگر خطای  -68ميلیثانيهای افراد را نيز در نظر بگيریم و  Wرا تصحيح کنيم ،بـه
طور ميانگين  Wتصحيح شده حدود  -168ميلیثانيه خواهد بود .بنابراین فرآیند مغزی یا
همان پتانسيل آمادگی برای انجام فعـل اختيـاری حـدود  288ميلـیثانيـه قبـل از ارادۀ
آگاهانۀ فرد برای انجام فعل ( )Wاست (به تصویر شمارۀ  1مراجعه شود).
همانطور که بيان شد ،بر طبق نگرش رایج دربارۀ فرایند عمل ارادی ،ارادۀ آگاهانـه
( )Wقبل از پتانسيل آمادگی ظاهر میشود و به مغز دستور اجـرای عمـلِ قصـد شـده را
میدهد ،اما آزمایش ليبت نشان میدهـد کـه افعـا ارادی توسـط تغييـرات الکتریکـی
پتانسيل آمادگی (( ) RPکه در حقيقت یک تصميم عصبی است) به نحوی غيرآگاهانه در
مغز آغاز میشوند و انسان  168ميلیثانيه قبل از آغاز عمل ،از قصـد خـود بـرای انجـام
عمل آگاه میشود (( 8)Libet,1999: 47-51; Ibid, 1983علیزاده138 :1786 ،ـ.)131
 .3تبيين متفاوت ليبت از فعل اختياری
ليبت بر این باور بود که آزمایش او اختيار را از بين نمیبـرد ،امـا تبيينـی متفـاوت از
اختيار ارائه میکند .همان طور که در بيان آزمـایش گذشـت ،ارادۀ آگاهانـه ( )Wپـ از
پتانسيل آمادگی و حدوداً  168ميلیثانيه قبل از فعا شدن ماهيچه ظاهر میشود .همين
فاصلۀ  168ميلیثانيهای زمان کافی را فراهم میکند که در آن کارکرد آگاهانه بتواند بـر
نتيجۀ نهایی فرآیند ارادی اثر بگذارد ،هر چند که این فرآیند اختياری را مغزی ناآگاه آغاز
کرده باشد؛ در واقع ارادۀ آگاهانه میتواند فرآیند را متوقف یا وتو کنـد و در نتيجـه هـيچ
فعلی انجام نگيرد ( .)Libet, 1999: 51میتوان تصميم عصبی برای عمـل را بـه افتـادن
نخستين قطعۀ دومينو تشبيه کرد .تصميم عصبی قطار افتادن قطعات دومينو را به حرکت
در میآورد ،اما افتادن قطعات بعدی دومينو قطعی نيست ،شخص مـیتوانـد قطعـۀ آخـر
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دومينو را به سرعت حذف کند ،قبل از اینکه قطار افتادن قطعات دومينـو بـه آن برسـد
(.)Schurger. et al, 2012: 2905
به گفتۀ ليبت تردیدی در امکان وتو وجود ندارد .افراد مورد مطالعه در آزمـایشهـای
او ،به دفعات گزارش کرده بودند که ميل یا انگيزۀ آگاهانه برای انجام فعل داشتند اما آن
ميل را سرکو یا وتو کرده بودند .همۀ ما نيز هنگامی که بـه انجـام دادن کـاری ميـل
داریم ولی آن را انجام نمیدهيم ،وتو کردن را تجربه کردهایم .پتانسـيل آمـادگی بـزرگ
قبل از وتو ،حاکی از آن است که فرد ،خود را برای انجام فعل آماده میکند ،هر چند کـه
ممکن است انجام فعل را لغو کند .در طرف مقابـل در مـورد افـرادی کـه افعـالی را بـه
صورت غير اختياری انجام میدهند (مانند افراد مبتال به سندروم «تورت» 6که افـراد بـه
نحو خودبهخودی ناسزا میگویند) هيچ پتانسيل آمادگی قبل از افعا ظاهر نمیشود .قبل
از واکنش سریع به محرِک ناخواسته نيز پناتسيل آمادگی مشاهده نمیشود که این مورد
نيز فعلی غير اختياری اسـت .بنـابراین نقـش اختيـار آگاهانـه ،شـروع انجـام فعـل خـود
آغازشونده نيست ،بلکه کنتر ِ واقع شدنِ انجام فعل است .میتوانيم فرآیندهای ابتـدایی
ناآگاهانه را برای انجام افعا خود آغازشونده ،به مثابۀ حبا هایی در مغز در نظر بگيـریم
که به سطح میآیند .ست ارادۀ آگاهانه گزینش میکند که کدامیـک از فرآینـدهـا بـه
مسير خود تا انجام فعل ادامه دهد و کدامیک وتو یا قطع شود و بـه انجـام فعـل منجـر
نشود (.)Libet,1999: 51-53
 .9اشکالهای هابرماس به آزمايش ليبت
یورگن هابرماس ،18فيلسوف و نظریـهپـرداز اجتمـاعی معاصـر ،اشـکاالتی را دربـارۀ
آزمایشهای ليبت مطره کرده است که طره آنها آزمایش ليبت را بيشتر تبيين میکند.
هابرماس دربارۀ این آزمایشها مینویسد:
آزمایشهای ليبت به سختی میتوانند تمام بار اثبات نظریۀ تعينگرایی و دفاع از آن
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را (آنچنان که به آنها نسبت داده میشود) بر دوش بکشند (.)Habermas, 2008: 154
در پاسخ به این اشکا باید به این نکته توجه داشت که ليبـت نـه بـه دنبـا اثبـات
تعينگرایی بوده و نه به دنبا اثبات عدم تعينگرایی .کار او بررسی پدیدارشناسانۀ شهود
همگانی ارادۀ آگاهانه با توجه به آزمایشات تجربی و یافتههای علم عصبشناسی اسـت؛
ليبت در اینباره مینویسد:
آنچه که ما به طور تجربی به دست آوردیم فهميـدن چگـونگی عمـلکـرد ارادۀ آزاد
است؛ اما ما به این پرسش پاسخ نداده ایم که آیا اعما آگاهانه و ارادی ما به طور کامل
توسط قوانين طبيعی (که فعاليتهای سلو های عصبی در مغز را کنتر میکنند) تعيين
میشوند و یا این که آیا اعما و تصميمات آگاهانه میتواند چند درجـه مسـتقل از جبـر
طبيعی انجام گيرد» (.)Libet,1999: 55
یکی دیگر از اشکاالت هابرماس به آزمایشهای ليبت این است که این آزمـایشهـا
در مورد اعما خودآغازشونده صورت گرفته که طره و برنامهای برای آن نبوده اسـت و
به عامالن آنها تنها کسری از ثانيه ميان نيت کردن و انجام عمـل فرصـت داده شـده
است؛ از این رو باید بترسيم که آیا نتایج این آزمایش را میتوان به ورای ایـن مجموعـه
اعما (به اعما و کنشهای روزمـرۀ خـود) تعمـيم داد یـا خيـر؟ ( Habermas, 2008,
.)p154
ليبت به این پرسش مهم توجه داشته و به آن پاسخ گفته اسـت .او در تبيـين شـيوۀ
خود در این آزمایشها بر این نکته تأکيد میکند که در پژوهشهای علمی ،مطالعـه بـه
لحاظ فنی به یک فرآیند در یک سيستم ساده محدود میشود و ست پژوهشگران بـه
این نکته منتقل میشوند که رفتار اساسی کشف شده با این سيستم ساده ،نشـاندهنـدۀ
پدیدهای است که در سایر سيستمهای مرتبط و پيچيدهتر ،ظاهر میشود و نقشآفرینـی
میکند .در مورد این آزمایشها پژوهشگران دیگر ،پتانسيل آمادگیهایی را یافتهاند کـه
پيش از کنشهای اختياری پيچيدهتر (مانند شروع به صحبت کـردن یـا نوشـتن) ظـاهر
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میشوند (.)Libet,1999, p53
همچنين همانطور که ليبت گفته است ،در این آزمایشها باید ميان دو چيـز تمـایز
قائل شویم :تأمل برای اینکه کدامیک از گزینههای انجام فعل را برگزینيم (کـه شـامل
برنامۀ از پيش تنظيم شدهای است برای اینکه بدانيم چه زمانی به آن گزینه عمل کنيم)
و قصد نهایی برای «اکنون عمل کن» .ليبت در آزمایشهای خود دریافت که در برخـی
موارد ،افراد ،درگير برخی برنامهریزیهای آگاهانه میشوند که چه زمانی (مـثالً در چنـد
ثانيۀ آینده) فعل را انجام دهند .اما حتی در این موارد نيز زمانهای گـزارش شـده بـرای
ميل آگاهانه به انجام دادن واقعی فعل ،حدوداً  -188ميلیثانيه بود و این عدد بـه مقـدار
گزارش شده برای انجام فعل به صورت کامالً بـیسـابقه و بـدون برنامـهریـزی ،بسـيار
نزدیک بود .آغاز فرآیند مغزی ناآگاهانه؛ یعنی پتانسيل آمـادگی ،قبـل از قصـد آگاهانـۀ
نهایی برای «اکنون عمل کن» در تمامی موارد وجود داشت .این یافتهها نشـان مـیداد
که توالی فرآیندهای اختياری را برای «اکنون عمل کن» مـیتـوان بـرای تمـام افعـا
اختياری به کار گرفت؛ بدون آنکه بیسابقه بودن آنها یا تأمالت آگاهانۀ قبل از انجـام
عمل را در نظر بگيریم (.)Ibid
 .1بررسی تبيين ليبت از فعل اختياری
مهمترین اشکالی که به تبيين ليبت از فعل اختياری وارد است مربوط به فرآیند وتو یا
همان فرآیند متوقف کردن فعل است .وتوی فعل ،یکی از افعا قصدی انسـان اسـت و
برای اینکه بتواند فرآیند اختياری بودن فعل را توجيه کند ،بایـد خـودْ امـری آگاهانـه و
اختياری باشد؛ از این رو ،همين فرآیندْ در مورد خودِ وتو نيز جاری است و طبـق فـرض،
اختياری بودن آن به این است که امکان وتو کردنِ این وتوی او وجـود داشـته باشـد.
دنبا کردن فرآیند وتو با تبيينی که ليبت از آن ارائه کرده ،ما را به سلسهای بـینهایـت
میرساند و هيچگاه ارادۀ آگاهانه را تبيين نمیکند .ليبت به این اشکا توجه دارد و چنين
آن را مطره میکند:
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باید این احتما را در نظر بگيرید که ممکن است منشأ خودِ وتوی آگاهانه ،فرآینـد-
های ناآگاهانۀ پيشين باشد ،درست همانطور کـه منشـأ ظهـور و توسـعۀ ارادۀ آگاهانـه،
ناآگاهانه است .اگر خودِ وتو به صورت ناآگاهانه آغاز شود و توسعه یابد ،انتخا وتو ،یک
انتخا ناآگاهانه خواهد بود که [مثالً بعد از  288ميلیثانيه] از آن آگاه میشویم ،نه این-
که یک رویداد علّی آگاهانه باشد .شواهد قبلی ما نشان داده بود که مغز آگاهی از چيزی
را تنها بعد از حدود  8/6ثانيه توليد میکند (.)Ibid: 52
ليبت سعی میکند از طریق تفکيک کردن آگاهی از محتوای آگاهی به ایـن اشـکا
پاسخ دهد .از نظر او آگاهی (جدای از محتوایی که دارد) پدیداری است که نتيجۀ همـان
فرآیندهای ناآگاهانۀ قبلی است .مثالً آگاهی از یک محرک حسی ممکـن اسـت نتيجـۀ
دورۀ مشابهی از زنجيرههای تحریکی در «کورتک سوماتوسنسوری» 11مغز یا در بخش
نوار ميانی مغز باشد .اما محتوای آگاهی چنين نيسـت و مـیتوانـد بـدون ایجـاد فرآینـد
ناآگاهانۀ قبلی ظاهر شود .با توجه به آنچه بيان شد میتوان گفت که وتو و آگاهی از وتو،
دو امر مجزای از هم هستند .آگاهی از وتو نتيجۀ فرآیندهای مغزی است که پ از 288
ميلیثانيه از وقوعِ وتو ظاهر میشود ،اما محتوای این آگاهی (تصميم وتو) محتاجِ فرآیند-
های مغزی پيشين نيست:
ممکن است عواملی که تصميم به وتو بر آنها مبتنی است ،با فرآیندهـای ناآگاهانـه
که مقدم بر وتو هستند ،توسعه یابد ،با این حا تصميم آگاهانه برای وتو میتواند بـدون
مشخص شدن توسط فرآیندهای ناآگاهانۀ قبلی ،ایجاد شـود؛ یعنـی شـخص مـیتوانـد
آگاهانه برنامۀ ارائه شده توسط کل مجموعۀ فرآیندهای قبلی مغز را بتـذیرد یـا رد کنـد.
آگاهی از تصميم به وتو می تواند به فرآیندهای ناخودآگـاه قبلـی نيـاز داشـته باشـد ،امـا
محتوای آن آگاهی(تصميم واقعی به وتو) یک ویژگی جداگانه اسـت کـه نيـازی بـه آن
ندارد (.)Ibid: 53
اما این پاسخ ليبت قانعکننده نيست؛ زیرا تنها ارتباط فعل وتو را با زنجيـرۀ ناآگاهانـۀ
قبلی قطع میکند؛ اما مَنشئی آگاهانه برای وتو تبيين نمیکند؛ بلکه حتی بـه ایـن نکتـه
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تصریح میکند که آگاهی از وتو امری است که در اثر فرآیندهای ناآگاهانۀ مغزی پ از
گذشت  288ميلیثانيه از وتو برای انسان حاصل میشود ،به عبارت دیگـر پاسـخ ليبـت
آگاهای به وتو را تبيين کرده است نه وتوی آگاهانه را.
 .4عبور فعاليت خودبهخودی مغز از آستانه؛ چالشی برای آزمايش ليبت
آزمایش ليبت چالشی جدی برای ارادۀ آگاهانه به حسا میآید؛ زیرا چنين القا مـی-
کند که مغز ما حتی پيش از آنکه از انگيزش خود برای حرکت آگاه باشد ،آمـادۀ انجـام
فعــل اســت .ایــن نتيجــهگيــری ایــن نکتــه را مفــروض مــیگيــرد کــه  RPعالمــت
الکتروفيزیولوژیکی برنامهریزی ،آمادهسازی و آغاز اعما اختيـاری اسـت و بيـانگر ایـن
فرض است که افزایش تدریجی نرخ شليک عصبی و پتانسيل الکتریکـی کـه مقـدم بـر
حرکات خود آغاز شونده است ،در واقع نشاندهندۀ طرهریزی و آمادگی مغز برای حرکت
است.
آرون شورگر ،11از موسسۀ ملی بهداشت و پژوهش پزشکی فرانسـه مـیگویـد حتـی
کسانی که منتقد کار ليبـت هسـتند ایـن پـيش فـرض را بـه چـالش نکشـيدهانـد .او و
همکارانش با آزمایشهایی که انجام دادند به ایـن نتيجـه رسـيدند کـه تفسـير فـوق از
پتانسيل آمادگی (که بيش از  28سا پ ازکشف  RPرایج بوده است) تفسير صحيحی
از پتانسيل آمادگی نيست:
نقش نوسانات خود به خودی در فعاليت عصبی در حوزۀ تصميمگيری ادراکی به طور
گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است ،اما نقش بـالقوۀ آنهـا در حرکـتهـای خودآغـاز
شونده عمدتاً نادیده گرفته شده است .این سهو احتماالً بدین خاطر واقع شده که تغييرات
در فعاليتهای عصبی که مقدم بر شروع حرکات خودآغاز شونده هستند ،به آماده سازی
خاص حرکت نسبت داده میشوند از این رو این احتما که این تغييـرات ممکـن اسـت
نوسانات تصادفی را نشان دهند [نه یک تصميم عصبی برای حرکت] هرگز مطره نشده
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است (.)Schurger. et al, 2012:2904
شورگر و همکاران او شواهد قابلتوجهی را به دسـت آوردهانـد کـه نشـان مـیدهـد
پتانسيل آمادگی که قبل از حرکات ارادی خودآغازشونده دیده میشود ،لزوماً بـه معنـای
آغاز فرآیند تصميمگيری عصبی نيست .از نظر آنها شکل پتانسيل آمادگی را میتوان به
این صورت توضيح داد که کورتک حرکتی مغز دائماً تحتتأثير نوسـانات پنهـانی قـرار
دارد که آن را به آستانه نزدیکتر یا دورتر میکند .این نوسانات در طو زمان ،بسيار قبل
از هر حرکت واقعی ،در حا پيشرفت هستند؛ همين امر دیدگاه شورگر را از فرضيۀ ليبت
(که  RPرا یک مجموعه از عمليات هدف محور ترسيم میکند که تنها  1تا  1ثانيه قبل
از حرکت واقعی رخ میدهد) متمایز میکند .مطابق با مد شورگر ،حرکتهای خودآغاز
شونده (در یک آزمایش مانند آزمایش ليبت) مسبوق به افـزایش تـدریجی فعاليـتهـای
عصبی هستند ،که به نحو ضمنی (نه مستقيم) در توليد حرکت نقش دارنـد (ایـن نقـش
می تواند به نحو آگاهانه یا غيرآگاهانه باشد) .تصميم عصبی در یک چنين زمينهای واقـع
میشود.
در چنين زمينهای شورگر و همکارانش ،مفهوم کليدی «آغاز حرکت» را (که در کـار
ليبت به نحو مناسب تبيين نشده است) تبيين و تفسير میکنند .در تبيين و تفسيری کـه
آنها ارائه میکنند شروع حرکت به «تعهد برای انجـام یـک حرکـت در حـا حاضـر»
مرتبط است  .این تعهد ،یک رویداد عبور از آستانه است که شوگر و همکارانش از آن بـه
«تصميم عصبی برای اکنون عمل کن» ( یا تصميم برای حرکت در حا حاضـر) تعبيـر
میکنند .این تعهد برای انجام حرکت (یا همان رویداد عبور از آستانه) از نظـر مفهـومی
متمایز از تصميم آگاهانه برای حرکت است که به احساس ميل یا قصد حرکت اشاره دارد
و ممکن است نقش علّی برای حرکت داشته باشد و یا نقش علّی نداشته باشـد .بـر ایـن
اساس ،در مدلی که شورگر ارائه میکندRP ،مشتمل بر دو جزء یا مؤلفۀ غير خطی است:
 )1فاز یا مرحلۀ متقدم (پيش از تعهد به انجام فعل در حا حاضـر) کـه تحـتتـأثير
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نوسانات تصادفی است.
 )1فاز یا مرحلۀ متأخر (پ از تعهد به انجام فعل در حا حاضر) که مربوط به اجرای
موتور حرکتی است ( 168ثانيۀ پایانی).
RP

ليبت چنين فرض میکرد که تصميم عصبی برای حرکت ،هـمزمـان بـا شـروع
است (که با توجه به خصلت غيرخطی و آهستۀ آن ،اشارۀ دقيق به آن دشوار اسـت)؛ امـا
مد شورگر بيان میکند که «تصميم عصبی برای اکنون حرکت کـن» در دورۀ زمـانی
 RPخيلی دیرتر (در  168ميلیثانيۀ پيش از حرکت) است؛ از ایـن رو در مـد شـورگر و
همکارانش ،تصميم عصبی برای حرکت ،با «تعهد به حرکت در حا حاضر» برابر است و
این تعهد نيز با عبور انباشتههای عصبی از آستانه (که اساس تصميم به انجام فعـلانـد)
مرتبط است .این عبور از آستانه و افزایش ناگهانی تحریـکپـذیری کـورتک حرکتـی
اوليه ،حدود  188ميلیثانيه پيش از شروع حرکت ماهيچهها یا  168ميلـیثانيـه قبـل از
فشار دکمۀ کيبورد رخ می دهد و پتانسيل آمادگی پيش از حرکت را به سوی یکـی از دو
طرف ،یکجانبهسازی میکند.
یکی از شواهد مهمی که تبيين و تفسير شورگر و همکارانش را تأیيد مـیکنـد ایـن
است که تحقيقات پيشين ،درگيری ناحيههای حرکتی مغز (از جمله کـورتک حرکتـی
اوليه) را در تصاویر نشان میدهند در حالی که هيچ حرکتی مشاهده نمیشود .با توجه به
این مطلب ،میتوان گفت که فعاليت خاص حرکتی در کورتک حرکتی (حتی کورتک
حرکتی اوليه) لزوماً نشان دهندۀ تعهد نهایی برای ایجاد حرکتِ در حـا حاضـر نيسـت.
عالوه بر این ،یک مطالعۀ اخير نشان میدهد که پویایی یـک فرآینـد تصـميمگيـریِ در
حا رشد میتواند از فعاليت در سيستم حرکتی خوانده شود ،حتی قبل از اینکه از آستانۀ
تصميم گيری عبور کند .این تحقيق از این مدعای شورگر و همکارانش پشتيبانی میکند
که فاز اوليۀ  RPممکن است یک انباشتگی عصبی «پيشاتصميم» 17را منعک میکنـد
نه انباشتگی «پساتصميم» 12را.
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هدف در هر یک از آزمایش های ليبت ،توليد یک حرکت در یک لحظـۀ نـامعلوم در
آینده نزدیک بود .در مد پيشنهادی شورگر این هدف از طریق تنظيم شـرایط (حرکـت
سطح پایۀ فعا سازی پيش از حرکت ،به سوی نزدیک شدن به آستانه) عملی مـیشـود.
این تنظيم شرایط به شروع خود به خودی یک حرکت در آیندۀ نزدیک کمک میکند؛ اما
با این حا  ،لحظۀ دقيق مستقيماً توسط یک عمليات هدفمند ،تصميمگيـری نمـیشـود،
بلکه به طور تصادفی به وسيلۀ نوسانات جاری خود به خـودی در فعاليـتهـای عصـبی
مشخص میشود .به عبارت دیگر زمان دقيق «تصـميم عصـبی بـرای حرکـت در حـا
حاضر» تا حدی به وسيلۀ نوسانات خود به خودی متعين میشود که به نحو زمانی و بـه
صورت خودکار ،همبسته هستند ،به این صورت کـه هنگـامی کـه نوسـانات بـه آسـتانه
نزدیک شدند ،فعاليت موتور برای شروع حرکت تغيير میکند و منتظر میماند تا نوسانات
به طور تصادفی از آستانه عبور کنند (مد تصميمگيری تصادفی) .این همبستگیِ خودکارِ
زمانی ،یکی از ویژگیهای شناخته شدۀ فعاليت عصبی خود به خودی در هـر دو مقيـاس
ماکروسکوپی و ميکروسکوپی است و میتواند توضيح دهد کـه چـرا تصـميمات عصـبی
مبتنی بر شواهد حتی قبل از ارایه شواهد ،نسبتاً قابلپيشبينی هستند.
شورگر و همکارانش برای به دست آوردن سـهم فعاليـت مـداوم مغـزی در حرکـات
برنامهریزی نشده (خودآغازشونده) آزمایشی را به نام آزمایش «وقفۀ ليبتی» 16طرهریزی
کردند .آزمایش وقفۀ ليبتی با آزمایش کالسيک ليبت جز در وقفههای تصـادفی یکسـان
است .در این آزمایش یک کليک قابل شنيدن تعبيه میشود و به این نکته اشاره دارد که
فرد مورد آزمایش باید در کمترین زمان ممکن حرکت را انجام دهد .هر آزمایش زمـانی
به پایان می رسد که فرد مورد آزمایش به طور خودبخود حرکت کند یا متوقـف شـود .در
این آزمایش ،افراد تشویق شدند که برای اجتنا از وقفه هـيچ تالشـی نکننـد و همـان
کاری را انجام دهند که در آزمایش کالسيک انجام میدادند .با متوقـف شـدن افـراد در
زمانهای غيرقابل پيشبينی ،میتوان فعاليتهای مغزی خود به خودی را که احتماالً در
شروع حرکات خودآغازشونده نقش دارند ،آشکار کرد.
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در اکثر افراد پتانسيل آمادگی در کار کالسيک ليبت مشاهده شد .پيشبينی اوليه تيم
شورگر این بود که واکنشهای سریع به وقفهها ( یک کليک شنيداری) مسبوق به یـک
انحراف ولتاژ منفی است؛ اگر کورتک حرکتی در همان زمانی که وقفه اتفاق میافتد به
گونهای باشد که تا حدی به آستانۀ حرکت نزدیک باشد ،آنگاه در پاسـخ ،حرکـت زودتـر
شروع میشود .آنها نشان دادند که سریعترین پاسخ به کليک در ميـان داوطلبـانی بـه
چشم میخورد که انباشتگی نویزهای عصبی آنها؛ (یعنی چيزی که دستگاه ( )EEGآن
را به صورت پتانسيل آمادگی نشان میدهد) به آستانۀ مورد نظر نزدیکتر اسـت؛ امـا در
مورد افرادی که واکنشی آهستهتر یا دیرهنگام به کليک نشان دادند ،پتانسيل آمادگی در
دستگاه ( )EEGحاضر نبود.
در نقطۀ مقابل ،دیدگاه ليبت که  RPرا به عنوان زنجيرهای از محاسبات خاصِ پيش
از حرکتِ خودآغازشونده در نظر میگيرد ،تجمع مشابهی را قبل از یـک نشـانۀ واکـنش
غيرمنتظره [مانند کليک شنيداری] پيشبينی نمیکند .ليبت نشان داد که  RPزمان افعا
خودآغازشونده را تحتتأثير قرار میدهد؛ اما دادههای شورگر و همکـاران او در آزمـایش
وقفۀ ليبتی نشان میدهد که  RPبرای نشانههای حرکتهای غيرمنتظـره (ماننـد وقفـۀ
ليبتی) نيز صادق است .با توجه به اینکه این نوسـانات خودبـهخـودی در هـر دو حالـت
(آزمایش ليبت وقفۀ ليبتی) بدون توجه به تصميم افراد مورد آزمایش (حتـی زمـانی کـه
دربارۀ حرکت فکر هم نمیکنند) وجود دارند ،منطقی نيست که نتيجهگيری کنيم مغز دو
ثانيه قبل از عبور از آستانه ،برای حرکت تصميم گرفته است؛ بنابراین  RPنشـاندهنـدۀ
آماده شدن مغز برای حرکت نيست .با توجه به این نکته ،شوگر و همکـاران او پيشـنهاد
کردند زمانی که فعاليت عصبی (چه خود به خودی و چـه بـه صـورت هدفمنـد) از یـک
آستانه خاص عبور میکند ،عبارت «تصميم» را برای تعهد به حرکت ،استفاده کنيم .طبق
پيشنهاد شورگر ،تصميم عصبی برای حرکت ،همزمان بـا بـرآورد ذهنـی متوسـط زمـان
آگاهی از قصد حرکت است .آنها میگویند اینکه ما تمایل به حرکت را به عنوان یـک
رویداد زودتر از حدود  188ميلیثانيه قبل از شروع حرکت تجربه نمیکنيم به این دليـل
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است که در آن زمان ،تصميم عصبی برای حرکت (عبور از آستانه) هنـوز سـاخته نشـده
است (.)Schurger. et al, 2012: 2905-2910
 .1بررسی تبيين شورگر از ارادة آگاهانه
اگرچه خوانش جدید شورگر و همکارانش از پتانسيل آمادگی ،یافتههای ليبـت را بـه
چالش میکشد ،اما با وجود این ،به نظر میرسد که آگاهانه بودن فرآینـد اراده را تبيـين
نمیکند؛ زیرا مطابق با آنچه شورگر و همکارانش بيان کردهاند ،تصـميم عصـبی بـرای
حرکت (عبور از آستانه) همزمان با آگاهی از قصد حرکت است ،در حالی که ارادۀ آگاهانه
امری فراتر از همزمانی آگاهی و قصد عصبی است .در ارادۀ آگاهانـه ،آگـاهی در فراینـد
اراده کردن دخالت دارد و به نوعی خاستگاه قصد و اجماع نف محسو میشـود .ایـن
دخالت یا به این صورت است که آگاهی ،علّتِ قصد و اجماع نف اسـت و یـا بـه ایـن
صورت که هویت قصد و اجماع نف همان هویت آگاهی است .بنابراین صرف بيان این
مطلب که هنگام تحقق قصد عصبی ،مغز از آن آگاه است؛ ارادۀ آگاهانه را تبيـين نمـی-
کند.
 .1مواجهۀ فلسفۀ مشاء با آزمايش ليبت
اگر چه آزمایش ليبت درنگاه اوليه برای شهود همگـانی مـا از ارادۀ آگاهانـه چـالش
آفرین است ،اما چنين به نظر میرسد که در فلسفۀ مشاء از جهت ناآگاهانه بودن فرآینـد
شکل گيری اراده ،چالشی را به همراه ندارد؛ زیرا اگـر چـه در فلسـفۀ مشـاء ارادۀ انسـان
مسبوق به نوعی آگاهی (تصدیق به فایدۀ فعل) است ،اما همانطور کـه ابـنسـينا بيـان
کرده ،قصد و ارادۀ انسان امری حادث است و این حدوث حاکی از حدوث علت تامۀ اراده
است .از این رو حدوث اراده به [حدوث علل قریب مانند حدوث ميل و تصدیق به فایـدۀ
فعل] و در نهایت حدوث علل آسمانی منجر میشود و یک مرجح آسـمانی ،متناسـب بـا
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استعدادی که وقایع زمينی برای او فراهم میکنند ،اراده را در نف

انسان ایجاد میکند:

همۀ ارادهها [ی انسانی] حادث هستند؛ از این رو سببهایی دارند که آنها را ایجا
میکنند .این چنين نيست که اراده به وسيلۀ ارادهای دیگر پدید آمده باشد؛ زیـرا در ایـن
صورت ارادهها تا بینهایت ادامه پيدا میکنند .همچنين طبيعت شخصِ اراده کننـده نيـز
نمیتواند سبب وجو بخشِ اراده باشد؛ زیرا در این صورت باید اراده تا زمانی که طبيعت
باقی است ،همراه با این شخص باشد [در حالی چه چنين نيست] .حقيقت این است کـه
ارادهها با حدوث عللی که آنها را ایجا میکنند ،پدید میآیند و انگيزههای آنهـا بـه
علتهای زمينی و آسمانی مستند میشوند و این علتها تحقق اراده را ضروری میکنند.
دربارۀ [تأثير] طبيعت [شخص اراده کننده بر اراده] نيز باید گفت که اگر این طبيعت ثابت
باشد ،اصل است و اگر حادث شود ،به ناچار به امور آسـمانی و زمينـی مسـتند مـیشـود
(ابنسينا1282 ،ق273 :؛ همان.)276 :
بنابراین فيلسوفان مشاء و ليبت در این جهت مشترکاند که در نظر آنها آغاز فرآیند
شکل گيری اراده ناآگاهانه است و پ از طی مراحلی و از ميانۀ راه ،فرآیند شـکلگيـری
اراده آگاهانه میشود .از نظر بسياری از فيلسوفان حکمت مشاء نظير خواجـه نصـيرالدین
طوسی ،چنين نگرشی با اختياری بودن فعل انسان منافات ندارد؛ زیرا از نظر آنها مالک
اخياری بودن فعل انسان این است که از روی اراده صادر شـود ،هـر چنـد ارادۀ او منشـأ
ناآگاهانه داشته باشد و اختياری نباشد (طوسی1286 ،ق.)233 :
اما آزمایش ليبت از جهتی دیگر با دیدگاه فيلسوفان مشاء همخوانی نـدارد و آن ایـن
است که در فلسفۀ مشاء ارادۀ انسان امری مجرد و فراتر از فرآیندهای مغـزی اسـت .در
این صورت اگر صحت آزمایش ليبت را بتذیریم ،میتوان اینچنين آن را با دیدگاه مشاء
سازگار کرد که بگویيم پتانسيل آمادگی و فرآیندهای مغزی جزء همان عوامل زمينهسـاز
زمينی هستند که (طبق عبارت ابنسينا) زمينه را فراهم میکنند تـا انگيـزۀ اراده توسـط
اسبا آسمانی به صورت ناآگاهانه در نف انسان شـکل بگيـرد و در  168ميلـی ثانيـۀ
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منتهی به فعل ،انسان از ارادۀ جزئی برای انجام فعل در حا حاضر ،آگاه شود.
البته مراد نگارنده این نيست که بدون دليل موجه ،دیدگاه فيلسوفان مشاء را بر یافته-
های ليبت منطبق کند ،بلکه صرفاً این نکته را میخواهد بيان کند که با فـرض صـحت
آزمایش ليبت ،بين این دو دیگاه تعارضی وجود ندارد و قابل جمع هستند.
 .3تبيين ارادة آگاهانه بر اساس مبانی مالصدرا
پيش از آنکه بر اساس مبانی مالصدرا اردۀ آگاهانه را تبيـين کنـيم ،الزم اسـت تـا
مقدمه ای را دربارۀ مادی یا مجرد بودن اراده و اجماع نفسانی در فلسـفۀ مالصـدرا بيـان
کنيم .چنين به نظر میرسد که مالصدرا نيز همانند فيلسوفان مشاء جزم و اجماع نفسانی
را امری مجرد میدانند و در این امر اختالفی بين مالصدرا و فيلسوفان مشـاء بـه چشـم
نمیخورد:
نسبت اراده؛ یعنی قوۀ اجماعی به [قوه] شهوانی حيـوانی در بخـش تحریکـی ماننـد
نسبت وهم به خيا در بخش ادراکی است؛ به این صورت که هر یک از آن دو در نزد ما
قوهای مجرد از ماده هستند و من در کالم هيچیک از حکما عبارتی نيـافتم کـه داللـت
کند بر اینکه محرک شـوقی [امـری] جسـمانی اسـت (مالصـدرا1681 ،م ،ج 128 :8ـ
.)121
اما هنگامی که مبانی این دیدگاه را بررسی میکنيم ،متوجـه مـیشـویم کـه مبـانی
مالصدرا اقتضا میکند که قصد یا همان اجماع نف را امری مادی بدانيم .مبنـایی کـه
موجب شده تا فيلسوفان مشاء جزم و اجماع نف را امر مجرد بدانند این است که آنهـا
نف انسانی را مجرد تام میدانند و به تبع آن اراده و سایر کيفيات نفسانی نظير شوق و
قدرت را اموری مجرد به حسا میآورند .همين مجرد تام دانستن نف انسان است که
در حکمت مشاء مانع مادی انگاشتن قصد و اجماع نفسـانی شـده اسـت .امـا در فلسـفۀ
مالصدرا نف انسان پ از طی مراحل اوليه تکامل یک موجـود کشسـانی و دامنـهدار
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مجرد ـ مادی است و در نهایتِ سير تکاملی خود ،به تجرد تام میرسد ،از این رو نفـ
انسان در مرتبۀ مادیت عوارض مادی را نيز میپذیرد و مادی بـودن اجمـاع نفـ (ارادۀ
جازم) منافاتی با عروض آن بر نف انسانی ندارد ،بنابراین مـانعی کـه در فلسـفۀ مشـاء
بـرای مــادی دانســتن اجمــاع نفـ وجـود داشــت ،در فلســفۀ مالصــدرا وجــود نــدارد.
صدرالمتألهين همين مطلب را دربارۀ مادی دانستن قدرت که از حاالت نف است به کار
گرفته است:
 ...آنچه که هيچ اختالفی در جسمانی بودن آن نيسـت [قـوۀ] محرکـهای اسـت کـه
فاعل قریب است و قدرت نام دارد؛ زیرا قدرت قوهای است که قائم به اعصا و عضالت
است و آنها را به قبض و بسط و جذ و دفع وا میدارد (همان ،ج.)121 :8
صدرالمتألهين در این عبارت اظهار داشته که قدرت به اتفاق حکما امری مادی است
و از طرف دیگر در نزد حکما از کيفيات نفسانی نيز به حسا میآید؛ این نکتۀ ظریف به
این مطلب اشاره دارد که نف یک وجود کشسانی مجرد ـ مادی و به تعبيری از عـرش
تا فرش است که در تمام مراتب وجود انسان سریان دارد و در هر مرتبه بـا قـوای خـود
متحد میشود .به همين دليل است که قدرت ،با اینکه امری مادی است ،کيف نفسـانی
به حسا میآید؛ وگرنه چگونه قوهای کـه در انـدام و عضـالت مـادی حلـو کـرده از
کيفيات نفسانی است؟ در حقيقت جمهور حکما به وسيلۀ اعتقاد توأمان به مادی دانسـتن
قدرت و کيف نفسانی دانستن آن به طور ناخودآگاه به وحدت نف و قـوا کـه از قواعـد
ارزشمند فلسفۀ مالصدرا است ،اعتراف کردهاند (رک به همـان ،121 :سـبزواری:1731 ،
 .)121بنابراین در فلسفۀ مالصدرا هيچ مانعی وجود ندارد که آنچه در مورد قدرت بيـان
شد دربارۀ اجماع نف نيز بيان کرد و آن را امری مادی دانست.
میتوان از آنچه بيان شد فراتر رفت و ادعا کرد که نه تنها در فلسفۀ مالصدرا مانعی
برای اعتقاد به مادی بودن اجماع نفسانی وجود ندارد ،بلکه توجه به سخنان حکمـا (و از
جمله مالصدرا) در با رابطۀ قدرت و اجماع نفسانی و نيز توجه بـه مبـانی مالصـدرا در
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بحث نف  ،ما را به پذیرش چنين چيزی ملزم میکند .میتوان این مطلـب را در قالـب
استداللی بر مادی بودن اجماع نفسانی به صورت زیر بيان کرد:
 .1فيلسوفان مسلمان از جمله مالصدرا؛ قدرت را حالتی نفسانی میدانند که حيوان به
وسيلۀ آن میتواند فعـل را اراده کـرده و آن را انجـام دهـد (ابـن سـينا1282 ،ق138 :؛
مالصدرا1681 ،م ،ج111 :2ـ .)111آنها بيان میکنند که قدرت در حيوان یـک صـفت
امکانی است که نسبت آن به وجود و عدم فعل یا صـدور و تـرک فعـل یکسـان اسـت.
هنگامی که اجماع نف به آن ضميمه میشود ،نسبت قدرت به فعـل از صـرف امکـان
خارج شده و تعلق آن به یکی از دو طرف ضـروری مـیشـود (مالصـدرا ،همـان.)111 :
بنابرا ین با ضميمه شدن اجماع نف به قدرت ،علت تامۀ فعل مادی به حد نصا مـی-
15
رسد و قدرت اندامهای بدن را به حرکت وامیدارد.
 . 1اجماع نف  ،تعيُن قدرت است و رابطۀ قدرت و اجماع نف رابطۀ ابهـام و تعـين
است ،و این چنين نيست که هنگام ضميمه شدن اجماع نف به قدرت ،قـدرت در یـک
مرتبه از مراتب وجود انسان و اجماع نفسانی در مرتبهای دیگر از وجود انسان باشند ،بلکه
هر دو در یک موطن حضور دارند ،منتها قدرت به صورت امر مـبهم و اجمـاع نفـ بـه
صورت امر متحصل:
نسبت قدرت به اراده (اجماع نف ) ،نسبت ضعف به شدت و نسبت نقص بـه کمـا
است ،و گاه اول ی (قدرت) در دومی (اجماع نف ) مندرج و منطوی است ،به طـوری کـه
اعتبار یکی به همراه دیگری موجب اختالف دو حيثيت متکثـر بـرای شـم نمـیشـود،
همانطور که هنگامی که وجود شدید با وجود ضعيف مقایسه میشـود ،عقـل بـا نـوعی
تحليل (اگرچه این تحليل به حسب فعاليت وهم یا به حسب کثرت آثاری باشـد کـه بـر
وجود شدید مترتب میشود و بر وجود ضعيف مترتب نمیشود) حکم میکنـد کـه اولـی
(وجود شدید و اجماع نف ) مضاف شدۀ دومی (وجود ضعيف و قدرت) است ( ...همـان،
ج.)778 :5
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 . 7قدرت از نظر حکما یک امر جسمانی و مادی است و آن طور کـه مالصـدرا نقـل
کرده فيلسوفان مسلمان بر این مطلب اتفاق نظر دارند:
آنچه که هيچ اختالفی در جسمانی بودن آن نيست [قوۀ] محرکهای است کـه فاعـل
قریب است و قدرت نام دارد؛ زیرا قدرت قوهای است که قائم به اعصا و عضالت است
و آنها را به قبض و بسط و جذ و دفع وا میدارد (همان ،ج 128 :8ـ .)121
 .2از آنجا که عامل برانگيخته شدن قدرت برای حرکت اندامها ،ضميمه شدن اجماع
نف به قدرت است ،درگير شدن قدرت با فرآیندهای مادی انجام فعل ،مسـتلزم درگيـر
شدن اجماع نفسانی نيز با این فرآیندها میباشد .همان طور که در مقدمۀ دوم بيان شـد،
اراده به عنوان تعين قدرت ،باید در متن قدرت حضور داشته باشد و پ از متعين کردن
قدرت به همراه آن با بدنۀ مادی فعل درگير میشود .به عبارت دیگر چون اجماع نفـ ،
همان تعين قدرت است ،مادی بودن قدرت مستلزم مادی بودن تعين آن نيز است.
 .6حضور مادی قدرت و اراده در بدنۀ افعا جوارحی و ارتبـاط مناسـب آن بـا نفـ
انسانی و مبادی ادراکی و تحریکی عمل ،تنها بر مبنای وجـود سِـعی و مجـرد ـ مـادیِ
نف  ،قاعدۀ «النف فیوحدتها کل القوی» و سریان اراده در امور مادی ،تبيين مناسب
خود را پيدا میکند.
با توجه به آنچه بيان شد باید گفت اگر چه هيچیک از حکمای پيشين ،مادی بـودن
اجماع نف را بيان نکرده و مالصدرا نيز به صراحت آن را مادی دانسـته اسـت؛ امـا بـا
توجه به اصو فلسفۀ مالصدرا باید نظریۀ مجرد بودن جزم و اجماع نفسـانی را اصـاله
13
کرد و به مادی بودن اجماع نف ملتزم شد.
با توجه به مقدمۀ فوق ،برای بررسی آزمایش ليبـت و تبيـين آگاهانـه بـودن اراده در
فلسفۀ مالصدرا باید توجه خود را بر این نکته متمرکز کنـيم کـه فرآینـد اراده کـردن در
مرتبۀ مادیت با ابزار مغز صورت میگيرد ،از این رو باید این نکته را بيـان کنـيم کـه در
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فلسفۀ مالصدرا نف انسان چگونه به صورت آگاهانه ابزار خود و از جمله مغز را به کـار
میگيرد و افعا خود را انجام میدهد؟
دیدگاهی که مالصدرا دربارۀ این موضوع بيان کرده و از آن به عنوان مطلب عرشـی
یاد میکند ،با دیدگاه حکمای پيشين تفاوت دارد و صرفاً با تکيه بر مبانی فلسفۀ مالصدرا
قابل ارائه است .از نظر صدرالمتألهين علمی که نف برای به کـارگيری آگاهانـۀ قـوا و
ابزار خود از آن استفاده میکند از سنخ علوم متعارف ذهنـی و از نـوع تصـور و تصـدیق
نيست ،بلکه نوعی شعور و آگاهی حضوری است:
نف همانطور که صورت ذات خود را [مسـتقيماً] و بـدون واسـطۀ صـورتی دیگـر
ادراک میکند ،قوای ادراکی و تحریکی خود را نيز بدون حضور صورتی دیگر ادراک می-
کند (همو1681 ،م ،ج.)163 :5
تبيين چگونگی علم نف
تبيين دو مطلب است:

به قوا و ابزار (از جمله قوا و ابزار مادی نظير مغز) منوط به

الف) در فلسفۀ مالصدرا نف از هویت واحد تشکيکی برخوردار اسـت کـه در عـين
وحدت ،دارای مقامات مختلفی است .در مقام باالی خود وحدت جمعـی دارد کـه در آن
همۀ قوای نف به نحو اعال و اشرف حضور جمعی دارند .همين نف به مقامات پـایين
تنز میکند و در هر مرحله از قوا و ابزار ،عين آنها میشود؛ یعنی در مرحلۀ خيا عين
قوۀ مصوره و در مرحلۀ لم مثالً عين عضـو لمـ کننـده اسـت (همـان ،ج.)176 :8
بنابراین در مرحلۀ مغز و فعاليتهای مغزی هم نف عين مغز و فعاليتهـای آن اسـت.
این خودِ نف است که در بدن خاص شخصی تصرف میکند و قوای شخصی موجود را
به کار می گيرد .تمام این قوا و ابزار در نزد نف حاضر هستند و نف در آنها هر نحـو
که بخواهد تصرف میکند (همان،ج.)168-163 :5
) نف

در ابتدای پيدایش خود فاقد علوم تصوری و تصدیقی است .از طرفی شکی
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در این نيست که بهکارگيری ابراز توسط نف  ،فعلی اختياری است نه طبيعـی ،18از ایـن
رو نف برای بهکارگرفتن ابزار و قوا باید به آنها علم داشته باشد .اگر این علم از طریق
رایج و به نحو ارتسام صورتهای حصولی باشد ،الزم است تا نف آن را به وسيلۀ ابـزار
دیگری انجام دهد و به همين ترتيب بهکارگيری ابزار ،به سلسلهای نامتناهی منجر می-
شود .بنابراین نخستين علوم نف که عبارتند از علم نف به خودش و ست بـه قـوا و
ابزار خودش ،علومی حضوری هستند .هنگامی که نف ابزار و قوای خود را به کار می-
گيرد ،بر خالف سایر افعا اختياری ،این کار را بدون تصور و تصدیقِ به فایده انجام می-
دهد و با این حا این به کارگيریِ ابزار و قوا ،فعل اختياری نف به حسا میآید؛ زیرا
همين نشئت گرفتن آنها از علم ذاتی نف خود نوعی اراده است که عين علم اسـت و
با قصد و تأمل همراه نيست (همان / 151-151 :همو.)1788:181 ،
با توجه به آنچه بيان شد میتوان گفت که نف  ،پ از آنکه به طور آگاهانه برای
انجام فعل برنامهریزی کرد ،برای ایجاد ارادۀ «اکنون عمل کن» ،آن طور کـه مالصـدرا
بيان کرده است ،اندامهای مغزی را به صورت آگاهانـه و از روی اختيـار؛ (یعنـی همـان
شعور حضوری و شوق ذاتی) به کار میگيرد و اراده یا همان اجماع نف را ایجـاد مـی-
کند؛ ست از طریق ایجاد ارادۀ آگاهانه ،افعا ارادیِ مورد نظر را به انجام میرساند .اگر
چه این شعور حضوری در ارادۀ «اکنون عمل کن» شعوری ضعيف است ،اما بـه مراتـب
پيشين؛ یعنی برنامه ریزی و تصدیق به فایدۀ فعل متصل اسـت و ایـن مراحـل از مرتبـۀ
باالتری از آگاهی برخوردارند .بنابراین ارادۀ «اکنون عمل کن» یک امر منقطع از مراحل
برنامه ریزی نيست ،بلکه در این موارد ما با یک فرآیند متصل و آگاهانه روبـرو هسـتيم،
برخی مراتب آن مربوط به برنامهریزی کلی است (که مثالً شخص برنامهریزی میکند تا
در چند ثانيۀ آینده کاری را انجام دهد) و از درجۀ باالیی از آگاهی برخوردار است و برخی
دیگر مربوط به اجرایی کردن آن برنامه و ایجاد اجماع نف یا همان «ارادۀ اکنون عمل
کن» در کسری از ثانيه است که از مرتبۀ ضعيفتری از شعور و آگاهی برخوردار است.

نگرشی صدرايی به آزمايشهای بنجامين ليبت دربارة ارادة آگاهانه

181

(محمد حسينزاده)

این مطلب در مورد افعا خودآغازشونده در آزمایش ليبت نيز صادق است؛ چـرا کـه
اینگونه اعما خالی از نوعی قصد و برنامۀ قبلی نيستند .همانطور که در آزمایش ليبت
دیدیم ،در اعما خودآغازشونده ،شخص ابتدا به طور کلی قصد و برنامهریزی میکند تـا
به طور بداهه ،عملی را انجام دهد ،آنگاه با همين علم و ارادۀ حضوری ،قصـد «اکنـون
عمل کن» را در صحنۀ نف پدید میآورد.
نکتۀ مهمی که باید به آن توجه داشت این است که پ از اینکه نفـ از طریـق
شعور حضوری به طور آگاهانه اجماع نف یا همان ارادۀ «اکنون عمل کـن» را محقـق
کرد ،به طور خودکار از این اجماع نف مفهوم سازی کرده و به صورت علم حصولی نيز
آن را ادراک میکند ،اما این علم حصولی (که یک علم علم بازتابی و انعکاسی است) در
مرتبۀ بعد قرار دارد و نمیتواند مالک آگاهانه بودن ارادۀ محسو شود.
نگرش برگزیده دربارۀ مادی بودن اجماع نف یا همان «ارادۀ اکنون عمل کن» که
با استفاده از مبانی مالصدرا به دست آمد ،اجماع نفسانی را همزمان با حرکت اندامها در
مرتبۀ مادیتِ وجود دامنهدار اراده قرار میدهد .از آنجا که قصـد و اجمـاع نفـ  ،تعـين
قدرت است و به عنوان جزء اخير علت تامه ،عضالت را به حرکت در میآورد ،باید امری
مادی و در عين حا آگاهانه باشد .این نگرش از این جهت با کار شورگر و همکـارانش
هم خوانی دارد که هم در دیدگاه برگزیده و هم در کار شورگر و همکاران ،زمان قصـد و
اجماع نفسانی 168( ،ميلیثانيه) پيش از حرکت عضالت است .از آنجا که این قصد امر
مادی است و فرآیند به حرکت درآوردن عضالت هم در عالم ماده انجام میگيرد ،وجـود
یک فاصلۀ زمانی  168ميلیثانيهای ميان قصد و حرکت عضالت امری معقو بـه نظـر
میرسد .اما عالوه بر این ،دیدگاه برگزیده این مطلب را هم بيان مـیکنـد کـه اوالً بـه-
کارگيری مغز در این فرآیند یک عمل آگاهانه و اختياری است ،و ثانيـاً بـه برنامـهریـزی
قبلی؛ یعنی تصور فعل و تصدیق به فائده متصل است و ثالثاً بر خالف تبيـين شـورگر و
همکاران او ،این آگاهی صرفاً امری مقارن و همزمان با اراده و قصـد عصـبی در مرتبـۀ
مادیت نيست ،بلکه امری است که عين هویت اراده است.
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دربارۀ رابطۀ نگرش برگزیده با آزمایش ليبت نيز باید گفت کـه نگـرش برگزیـده بـا
آزمایش ليبت ناسازگار نيست و این آزمایش بر فرض صحت دیدگاه ليبت (که پتانسـيل
آمادگی ،تحریکی برای انجام فعل باشد ،نه صرفاً نوسانات دائم و طبيعی مغز ) چالشـی
برای دیدگاه برگزیده به حسا نمی آید .در آزمایش ليبت زمان پتاسيل آمـادگی کـه بـه
عنوان آماده شدن مغز برای انجام فعل ،تفسير شده است ،پيش از زمـان آگـاهی از اراده
است؛ اما تأخر این آگاهی از فرآیندهای مغزی منافاتی با آگاهانه بودن این فرآیند نـدارد؛
زیرا همان طور که بيان شد ،این آگاهیِ متأخر ،یک آگاهی ثانویه و ناشی از علم حصولی
به فرآیند اراده است ،فرآیندی که آگاهانه بودن خود را از علم حضوری کسب کرده است.
علم حضوریِ ضعيف در مرتبۀ مادیت و فرآیندهای مغزی نيز مسبوق به علـم حضـوریِ
شدید در مراتب مثالی و عقالنیِ هویت شوقی اراده است ،و به این ترتيب فرآیند اراده در
تمام مراحل ،با رعایت مراتب شدت و و ضـعف ،یـک فرآینـد متصـل و آگاهانـه اسـت.
بنابراین اموری که ليبت در آزمایش خود آنها را اندازهگيری کرد ،میتواند اموری صحيح
باشند ،اما تفسيری که ليبت از آنها ارائه کرد (ارادۀ ناآگاهانه) ،تفسيری نادرست اسـت و
به طور کلی راه را برای تبيين مختار از ارادۀ آگاهانه مسدود نمیکند.
بنابراین نگرش برگزیده دربارۀ مادی بودن قصـد و اجمـاع نفسـانی کـه از مبـانی و
عبارتهای پراکندۀ مالصدرا استفاده میشود ،با آزمایشهای ليبت و شورگر هـمخـوانی
دارد و در عين حا ارادۀ آگاهانۀ انسان را تبيين میکند.
نتيجهگيری
 .1ليبت بر این باور بود که تصميم عصبی برای حرکت همـان شـروع  RPاسـت کـه
حدود  288ميلی ثانيه پيش از آگاهی از تمایل به حرکت است و چنين چيزی به این معنا
است که پيش از آنکه ما قصد آگاهانه برای حرکت داشته باشيم ،مغز ما تصميم گرفتـه
تا حرکت کنيم؛ اما بر اساس مد شورگر و همکارانش ،این نتيجهگيری بیاساس است؛
چرا که تصميم عصبی همزمان با آگاهی از قصد حرکت است.
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 .1توجه به مبانی مالصدرا دربارۀ هویت مجرد ـ مادی نف  ،عينت نفـ بـا قـوا در
تمام مراتب ،سریان آگاهی در تمام مراتب وجود از جمله مرتبۀ مادی ،برخورداری نف از
نوعی علم حضوری ضعيف برای بهکارگيری قوا و ابزار بدنی ،زمينه را فراهم میکنـد تـا
اراده به معنای عزم و اجماع نفسانی را امری مادی بدانيم که از آگاهی ضعيف حضـوری
برخوردار است و به مراتب پيشين اراده که با درجۀ باال معلوم نف هستند ،متصل است.
 . 7هنگامی که چنين نگرشی با آزمایش ليبت و شورگر مقایسه شود ،این نتيجـه بـه
دست می آید که (بر فرض صحت آزمایش ليبت و تفسيری که او از ایـن آزمـایش ارائـه
میکند) نگرش برگزیده با آزمایش ليبت منافاتی ندرد و در عين حا ارادۀ آگاهانۀ انسان
را تبيين میکند.

تصويرها:
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تصویر شمارۀ 1
*****

تصویر شمارۀ 1
پینوشتها
1. Benjamin Libet 1916-2007
2. Self-paced
3. Self-initiated

نگرشی صدرايی به آزمايشهای بنجامين ليبت دربارة ارادة آگاهانه

186

(محمد حسينزاده)
4. Readiness potential
5. Motor Cortex
6. Electromyogram
7. Electroencephalogram

 .8در مقالۀ « »?Do We Have Free Willاز ترجمۀ جنا هادی صـمدی بـا عنـوان
«آیا مختاریم؟» استفاده شده است.
9. Tourette
10. Jürgen Habermas
11. Somatosensory Cortex
12. Aaron Schurger
13. Predecision
14. Postdecision
15. Libetus Interruptus

« .15إذا اقترنت بها تلک اإلرادۀ الجازمۀ المسماة باإلجماع ال المميلة فقط أو اقتـرن
بها شوق شدید شهوی أو غضبی و لم یکن هناک إرادة أخرى مخالفة له فحينئذ یصـير
تامۀ موجبة لتحریک األعضاء األدوية و العضالت و الرباطات فکانت قبل هذا االنضـمام
و االقتران مبادی بالقوة و اإلمکان و حينئذ صارت مبـادی األفعـا بالفعـل و الوجـو »
(مالصدرا :1781 ،ج.)327 :1
 .13نگارنده این مطلب را در مقالهای تحت عنـوان «حقيقـت ارادۀ انسـان از دیـدگاه
صدرالمتألهين» بيان کرده است .این مقاله در مجلۀ «پژوهشهای فلسفی ـ کالمی» به
چاپ خواهد رسيد.
 .18عبارت مالصـدرا چنـين اسـت « ال شـک أن اسـتعما اتالت کـالحواس فعـل
اختياری لي فعال طبيعيا» .مالصدرا دليل این امر را صراحتاً بيان نکرده است؛ اما ممکن
است دليل آن سریان شعور در سراسر هستی (و از جمله نف انسانی) باشد؛ به این بيان
که وقتی شعور در سراسر هستی (حتی جمادات) جاری است ،به طریـق اولـی نفـ بـه
عنوان یک موجود خود آگاه ،همۀ افعا خود را از روی شعور [حضـوری] و شـوق ذاتـی
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خود انجام میدهد.
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