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الجزاء ا ُ
ملستحق

النقاش حول حرية اإلرادة

دانييل دينيت وجريج كاروسو
ُم َّ
حمد الشيخ *

مييل الكثريون �إىل االعتقاد ب�أنَّ مو�ضوع الإرادة احلرة ـ �أو حرية الإرادة ـ وم�س�ؤوليتنا عن �أفعالنا ـ �أو بلغة قدماء املُتكلمني :الت�سيري والتخيري ـ �إمنا هو مو�ضوع قدمي
ما عاد موجودا اللهم �إال يف املتون الكالمية والفل�سفية البالية .وال كما اعتقدوا .ذلك �أن �سوق الت�أليف الفل�سفي ،ف�ض ًال عن الالهوتي ،نافقة يف هذا املو�ضوع ،وما
تفت�أ الكتب ت�صدر فيه بالع�شرات .على �أنه قد جتدد النظر يف هذا املو�ضوع ،وما بقي مو�ضوع ًا الهوتي ًا �صرف ًا ،و�إمنا بات مو�ضوعا حقوقيا واجتماعيا و�سيا�سيا .وما
مكث املعا�صرون يجرتون فيه حجج الأقدمني ،بل جتدد فيه جمال النقا�ش �سواء من حيث احلقل املعريف الذي �أم�سى ميده بحججه :علوم املعرفة ،علوم الأع�صاب،
العلوم االجتماعية � ...أو من حيث نحت وا�شتقاق ا�صطالحات جديدة للتعبري عن �أموره؛ بحيث �صرنا �أمام «النزعة املواءمية»  Compatibilismوالنزعة امل�ضادة لها
 Anticompatibilismو»النزعة ُ
احل َّرانية»  Libertarianismو»نزعة الت�شكيك يف الإرادة احلرة»  Free will skepticismو«النزعة اجلربية �أو احلتمية
ال�صلبة»  Hard determinismونقي�ضتها الرخوة و»نزعة عدم املواءمة ال�صلبة»  Hard incompatibilismو�ضديدتها و»البخت ال�صلب» ... Hard luck

وما كان الكتاب الذي بني �أيدينا ببدع من هذا .و�أوىل مزاياه،
�أن��ه يلخ�ص ويجدد النقا�ش يف ه��ذا املو�ضوع القدمي/اجلديد
من حيث طرائق تناوله املُعا�صرة .وثاين مزاياه �أنه يجمع بني
فيل�سوفني كبريين من فال�سفة ع�صرنا :الفيل�سوف الأمريكي
ال�شهري دانييل دينيت ( ) -1942مدير مركز علوم املعرفة
و�أ�ستاذ الفل�سفة بجامعة توفت�س ،والذي ا�شتهر بنقده ملفهومي
«الذات املفكرة» و»الذاتية» ،وهو حا�صل على جائزتني مهمتني
م��ن الناحية الأك��ادمي �ي��ة :ج��ائ��زة ريت�شارد داوكين�س ()2008
وجائزة �إرازمو�س ( ،)2012و�صاحب كتابات �شهرية عن الوعي
وال ��ذه ��ن .وي�ع�ت�بر م��ن �أ� �ش��د امل��داف�ع�ين ع��ن ال�ف�ك��رة ال�ت��وا�ؤم�ي��ة
القائلة ب�إمكان امل�لاءم��ة بني القول باحلتمية وال�ق��ول بحرية
الإرادة .والفيل�سوف الأم��ري�ك��ي �أي���ض��ا ج��ري��ج ك��ارو��س��و� ،أ�ستاذ
الفل�سفة بجامعة �ساين و�أ�ستاذ زائر بجامعة ماكواري� ،صاحب
كتاب «ا�ستك�شاف وهم حرية الإرادة وامل�س�ؤولية املعنوية» ()2013
و»حرية الإرادة والوعي» ( ،)2017ويعد من �أ�شهر امل�شككني يف
حرية الإرادة القائلني ب�أن ما نحن �إياه وما نقوم به �إمنا يبقى ،يف
نهاية املطاف ،رهن عوامل تنفلت من حتكمنا ،ومن هذه اجلهة
ل�سنا م�س�ؤولني معنويا و�أخالقيا �أبدا عن �أفعالنا باملعنى اجلزائي
اخلال�ص؛ �أي مبعنى �أن ن�ستحق عنها الثواب �أو العقاب .وثالث
مزايا الكتاب �أنه يجمع بني الو�ضوح و�سهولة التناول ،من جهة،
و بني العمق والدقة ،من جهة ثانية .ومن ثمة ،ف�إنه ميكن �أن
ُي َع َّد هذا الكتاب ،مبا ت�ضمنه من �أحاديث �شيقة وقوية عن حرية
الإرادة وامل�س�ؤولية واجل ��زاء ،م��ن �أف�ضل امل��داخ��ل �إىل املو�ضوع
ومن �أ�شملها تعريفا مبختلف املواقف اجلدلية من حرية الإرادة
ومرتتباتها وعوالقها وتوابعها .وغ�ير خ��اف ما مل�شكلة الإرادة
احلرة من �آثار واقعية على الأقل على �أمور ثالثة :على فهمنا
ل��ذوات�ن��ا ،وعلى عالقتنا ب��أغ�ي��ارن��ا ،وعلى املمار�سات القانونية
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واخللقية .ودع��وى �أننا منلك �إرادة ح��رة تختفي خلف ت�سويغ
الكثري م��ن مواقفنا و�أح�ك��ام�ن��ا اليومية� .إذ نعترب �أن ��ه عندما
يت�صرف النا�س بوفق �إرادتهم احل��رة ي�ستحقون �أن ُيدحوا �أو
يُالموا ،و�أن يُثابوا �أو يُعاقبوا عن �أفعالهم مبا �أنهم م�س�ؤولون
معنويا ـ �أخالقيا ـ عما �أت��وه .والقانون اجلنائي قائم على هذه
الدعوى .لكن ،هل حقا توجد �إرادة حرة؟ وماذا لو ما كان �أحد
�أبدا حرا وم�س�ؤوال عن �أفعاله امل�س�ؤولية املعنوية الأخالقية؟ وما
الذي �سوف يعنيه هذا بالقيا�س �إىل املجتمع والأخ�لاق واملعنى
والقانون؟ وهل ميكن للمجتمع �أن ي�شتغل بال �إمي��ان ب��الإرادة
احل��رة؟ وراب��ع مزايا الكتاب �أن��ه ما ك��ان موجها لأه��ل الفل�سفة
خ�صي�صا ،و�إمن� ��ا ه ��و ،ب�ح�ك��م �أن م��و��ض��وع��ه � �ش ��أن ي��وم��ي ،يهم
املتخ�ص�ص ـ ع��امل النف�س ،ع��امل االجتماع ،ع��امل املعرفة ،رجل
القانون  ...ـ وغ�ير املتخ�ص�ص من املهتمني مبوا�ضيع الإرادة
واحلرية وامل�س�ؤولية واجل��زاء  ...وخام�س مزايا الكتاب �أنه قد
يقنع القارئ ب�أن من �ش�أن الفل�سفة �أال متار�س وفق �صيغة املفرد ـ
الفيل�سوف املعتكف املتوحد ـ و�إمنا ب�صيغة امل�شاطرة وامل�شاركة مع
�شريك مكافئ مناق�ض.
حكاية الكتاب
يف البدء كان اللقاء الأول بني الفيل�سوفني يف �شهر مايو من عام
 2018ببريوت ،حيث التقى االثنان و�أم�ضيا �أم�سية �أن�س تبادال
فيها وجهات نظرهما يف �أمر الإرادة احل��رة ،وذلك على هام�ش
م��ؤمت��ر دويل يف علم النف�س الأخ�لاق��ي ا�ست�ضافته اجلامعة
الأمريكية .وقد توا�صل االت�صال بني الرجلني بعد هذا امل�ؤمتر،
وقررا معا �إخراج خالفهما �إىل جمهور القراء يف �صورة حمادثة
�أو مناظرة� ،أثمرت عن من�شور يف جملة �إيون يف � 7أكتوبر 2018
حتت عنوان« :اجلزاء امل�ستحق :هل ميكن �أن نتحمل امل�س�ؤولية
املعنوية عن �أفعالنا؟» وك��ان ج��واب دانييل دينيت � :أج��ل ،وكان

ج��واب جريج كارو�سو :ال .ثم ما لبث �أن ات�صل بهما نا�شر دار
«بولتي بوك�س» ملتم�سا منهما موا�صلة حمادثتهما وتو�سيعها
�إىل ك�ت��اب .وه��و م��ا واف��ق عليه امل��ؤل�ف��ان خ�صو�صا و�أنهما ـ كما
ي�شهدان على ذلك يف تقدمي كتابهما ـ يكنان االح�ترام املتبادل
�إىل بع�ضهما البع�ض ،وي�ع�ت�ق��دان �أن ��ه ��س��وف ت�ك��ون ذات فائدة
عظمى موا�صلة املحادثة بينهما .وكانت الثمرة هذا الكتاب.
بنية الكتاب
ي �ت �ك��ون ه ��ذا ال �ك �ت��اب م ��ن ك�ل�م��ة اف�ت�ت��اح�ي��ة ك�ت�ب�ه��ا ال�ف�ي�ل���س��وف
الهولندي ديريك برييبوم ( ،) -1957وه��و �أح��د الفال�سفة
الهولنديني املتخ�ص�صني يف مو�ضوع حرية الإرادة وامل�س�ؤولية
امل�ع�ن��وي��ة وف�ل���س�ف��ة ال ��ذه ��ن وف�ل���س�ف��ة ال ��دي ��ن ،و� �ص��اح��ب ك�ت��اب:
«العي�ش بال �إرادة ح��رة» ( ،)2001يعقبه تقدمي للم�ؤلفني عن
ظ��روف ت�أليف الكتاب؛ فمدخل تعريفي بفل�سفة حرية الإرادة
ومذاهبها املعا�صرة كتبه جريج كارو�سو .وجتري املحادثة بني
الفيل�سوفني يف ثالث ج��والت :تدور اجلولة الأوىل على حرية
الإرادة وامل�س�ؤولية املعنوية �أو الأخالقية ،وقد تعلق النقا�ش فيها
مب�س�ألة اجلربية �أو احلتمية .وتن�صب اجلولة الثانية كلها على
فح�ص احلجج واحلجج امل�ضادة :احلجج على الت�شكيك يف الإرادة
احلرة ،واحلجج على التوجيه والتالعب بالإرادة ،واحلجج على
عاذرة �أو ماحلة اجلربية ،واحلجج على م�س�ألة البخت .وتتعلق
اجلولة الثالثة بتطبيقات عملية لهذه املواقف يف �ش�أن ال�صحة
العمومية والعقاب واجلزاء  ...ويف خامتة الكتاب يوجد م�سرد
بامل�صادر وامل��راج��ع املتعلقة باملو�ضوع ،وك�شاف باال�صطالحات
والأعالم.
نظريات الإرادة احلرة
ميكن تق�سيم نظريات حرية الإرادة �إىل فئتني :فئة نظريات
�أول�ئ��ك ال��ذي��ن ي��ؤم�ن��ون ب��دع��وى �أ َّن الكائنات الب�شرية متتلك
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�إرادة ح��رة ،وفئة �أولئك الذين ي�شككون يف ذل��ك .ف�أما الأوائ��ل،
في�شملون «ال�ت���ص��ور ا ُ
حل� � � َّراين» و»ال�ت���ص��ور املُ�لائ�م��ي» ل�ل��إرادة
احل ��رة ،وكالهما ي��داف��ع ع��ن دع ��وى �أن لنا �إرادة ح ��رة ،لكنهما
يختلفان يف طبيعتها وحيثياتها .والثواين �إما يرتابون يف �أمر
الإرادة احلرة �أو ينكرونها .ويقر احلرانيون ب�أنه لئن هي كانت
احلتمية ـ التي تعني �أن الالحق رهني بال�سابق ومفعول له ـ حقا،
وكانت �أفعالنا حتددها ظروف �سابقة ،ف�إن من �ش�أن ذلك �أن يعني
�أننا نعدم الإرادة احلرة وامل�س�ؤولية املعنوية .ومن مت ،يرف�ضون
احلتمية ملا ت��ؤدي �إليه من �إنكار احلرية وامل�س�ؤولية ،وي�ؤمنون
بالالحتمية �أمال يف �إنقاذ ما يعتربونه �شروطا �ضرورية للإرادة
احل ��رة؛ وه��ي م�ق��درة امل ��رء على الت�صرف على نحو مغاير يف
الظروف عينها ،بحيث تكون الإرادة الفاعل النهائي يف الفعل.
�أما �أ�صحاب الت�صور املالئمي ،فيدافعون عن الإرادة احلرة وعن
احلتمية معاً ،عن طريق �إميانهم ب�إمكان �إحداث مالءمة بينهما.
وهم ي�ؤمنون ب�أ َّن ما هو �أهم ،ما كان غياب علة لأفعالنا ،و�إمنا
هو �أن �أفعالنا حرة مبعزل عن كل ق�سر �أو �إكراه .ومقابل �أن�صار
الإرادة احلرة وامل�س�ؤولية املعنوية ،ثمة املت�شككة �أو النكارية .ويف
القدمي وجد �أ�صحاب اجلربية ال�صلبة القائلون ب��أن احلتمية
ح��ق ،و�أن�ه��ا ال تقبل �أن ت��واءم مع الإرادة احل��رة �إم��ا لأنها متنع
من الت�صرف على نحو مغاير �أو �أن نكون نحن م�صدر الفعل.
و�أي��ا كان الأم��ر ،فال �إرادة حرة ثمة .و�أم��ا ال�شكاك اجل��دد ،فقد
باتوا ي�ؤمنون بـ�أنه كما �أن القول باحلتمية ال يتواءم مع القول
ب��الإرادة احلرة وبامل�س�ؤولية الأخالقية ،ف�إن القول بالالحتمية
ـ كما ت�شهد عليه فيزياء الكوانطا ـ ي��ؤدي �إىل النتيجة عينها.
وذلك لأنه ب�صرف النظر عن بنية الكون الع ّلية ،ف�إننا نفتقد �إىل
الإرادة احلرة وامل�س�ؤولية الأخالقية مبا �أن القول بالإرادة احلرة
ال يتواءم مع احل�ضور الدائم للبخت .وما يتفق عليه �أ�صحاب
احلتمية ال�صلبة من الأقدمني و�أ�صحاب البخت من املحدثني
هو االعتقاد ب��أن خياراتنا و�أفعالنا و�سماتنا �إمن��ا هي ،يف نهاية
املطاف ،ثمرة عوامل تتمنع عن حتكمنا فيها ـ �أكانت ج�برا �أم
بختا ـ وب�سبب ذل��ك نعدم ذاك ال�ضرب من الإرادة احل��رة التي
يقت�ضيها الفاعلون امل�س�ؤولون معنويا وخلقيا.
موقفان متعار�ضان
م��دار اخل�لاف يف ه��ذا الكتاب على �أ�سئلة م��ن قبيل :م��ا ال��ذي
يعنيه �أن نختار و�أن ن�ستحق ،بالتايل ،الإطراء على اختياراتنا �أو
الترثيب؟ وهل ميكن �أن نفعل الفعل ال�صائب مبح�ض �إرادتنا؟
وهل الإرادة احلرة �شيء موجود �أم ال؟ وما �أثر اجلواب عن هذا
ال�س�ؤال� ،إن كان �سلبا �أو �إيجابا ،على اجل��زاء والثواب والعقاب
واجلرمية والقانون؟ يف هذا الكتاب نعرث بالأ�سا�س على وجهتي
نظر ال فح�سب متباينتني ،بل متعار�ضتان .ومبا �أن احلوار بني
الفال�سفة ،كما يقول هايدجر ،حوار �أوداء و�أخالء و�أحباء ،ف�إن
الكتاب عبارة عن حوار ودي وعميق يف الوقت ذاته بني «�أ�ستاذين
عظيمني» و»فيل�سوفني نبيهني» متمكنني م��ن «فنهما» �أمي��ا
متكن :مدافع عن النزعة املالئمية يف �ش�أن احلرية وامل�س�ؤولية
واحلتمية (دينيت) ،ومنافح �شديد عن النزعة املعادية للنزعة
املالئمية يت�شكك يف حرية الإرادة (كارو�سو) .
يدافع كارو�سو با�ستماتة على املوقف القائل بعدم �إمكان املالءمة
بني القول بحرية الإرادة ـ التخيري ـ والقول باحلتمية ـ اجلرب.

ذاته ال لأث��ره .فمن �أمر اجلزاء هنا �أن يكون «بالأ�سا�س» ولي�س
«بالأثر»؛ �أي يخ�ص الفعل نف�سه ولي�س عاقبته .ومن ثمة �ش�أن
الفعل �أن يجازى عنه يف ذاته ،كما تدعي النزعة الواجبية ،ال كما
تدعي النزعة العاقبية �أن يجازى عنه لعاقبته ،وال كما تدعي
النزعة التعاقدية �أن يجازى عنه لأنه يحرتم موا�ضعات املجتمع
�أو يخرقها .
وتتباين �آراء الفيل�سوفني يف �ش�أن ا�ستحقاق الفعل جزاء بالأ�سا�س
م��ن غ�ير نظر �إىل عاقبة �أو ع�ق��د .ولتو�ضيح موقفه يدعونا
كارو�سو جدليا �إىل القيام بتجربة ذهنية ي�ستوحيها من كانط
وتفيد �أنه ال ثمار �إيجابية تتح�صل من معاقبة مت�صرف ت�صرف
ت�صرفا خاطئا :هب �أن �شخ�صا يعي�ش يف جزيرة معزولة قد يقتل
�شر قتلة كل �شخ�ص �آخ��ر يوجد على هذه اجلزيرة ،وبحيث ال
يجدي معه �أي �سعي �إىل �إ�صالح خلقه ،وذل��ك لكراهية وف��ورة
مت�أ�صلة فيه بالفطرة؛ �أ�ضف �إىل ذلك �أنه ال ميكنه �أن يفر من
تلك اجلزيرة وال �أح��د ميكنه �أن ي��زوره فيها لأنها نائية جدا،
ولي�س ي��وج��د جمتمع على اجل��زي��رة ميكن ل�ق��واع��ده �أن حتدد
وفق عقد اجتماعي يتغيا نتائج طيبة ،مبا �أن املجتمع قد انحل.
ترى ،هل يبقى لنا حد�س ب�أن هذا القاتل ،واحلال هذه ،ال يزال
ي�ستحق �أن يجازى؟ �إن ك��ان ه��ذا هو احل��ال ،ف��إن العقاب �سوف
يكون م�ستحقا بالأ�سا�س �إذا كان املثال املقدم قد �أع��دم بالفعل
خيارات اجلزاء غري الأ�سا�سية ـ العاقبية �أو التعاقدية ـ كما يبدو
�أنه فعال قد �أفلح يف فعل ذلك .لكن يت�ساءل دينيت :هل نرغب
يف �أن نع ّرف «الإرادة احلرة» بحيث �أن كل �شخ�ص يرف�ض اجلزاء
الأ�صلي يعترب ن��اك��را ل�ل��إرادة احل ��رة� ،أو بحيث �أن ك��ل �شخ�ص
ينكر �أن نكون نتحكم يف الفعل املقت�ضي لعزو الثواب والعقاب
بالأ�سا�س ُيعَدُّ ناكرا للإرادة احلرة؟ لرمبا تبقى ثمة بقية كافية
من الدور الذي تلعبه «الإرادة احلرة» يف فكرنا وممار�ستنا بعد
رف�ض اجلزاء الأ�صلي والتحكم يف الفعل الذي يقت�ضيه .والأمر
�أ�شبه �شيء يكون عنده بلعبة كرة القدم التي يعاقب فيها مرتكب
اخلط�أ حتى ت�سري اللعبة ال�سري احل�سن يف ما ي�ستقبل ولي�س
يف الأ�صل ،فكذلك �أمر ت�سويغ العقاب على ال�سلوك الإجرامي
على �أ�سا�س ما ي�ؤدي �إليه من الإثناء عن الفعل ،بناء على ا�ستباق
عاقبة ال�سالمة الإيجابية .ويدعونا دينيت �إىل ت�أمل كيف �أن
املحامني والق�ضاة ال يعتربون يف �أي ج��رم اللهم �إال الدواعي
ربرة
التي ح�ضت على ارتكابه ،هذا بينما ممار�ستهم يف الواقع م َّ
بدواعي موجهة نحو امل�ستقبل (حماية املجتمع من تكرار املجرم
جريرته) ال ي�أتون على ذكرها �أبدا .بناء على هذا االعتبار اخلفي،
من املنطقي �أن يعترب املحامون والق�ضاة اجلزاء م�ستحقاً.

وميكن ب�سط جممل موقفه على النحو التايلَ :لئِنْ هي كانت
احلتمية �أمرا حقا ،ف�إن هذا يعني �أن ثمة عوامل حتدد �سلوكنا
تنفلت من �سيطرتنا وحت ُّكمنا؛ وهي عوامل تعود �إىل املا�ضي الذي
وىل وال حت ُّكم لنا فيه و�إىل قوانني الطبيعة التي َ ْ
ت ُك ُمنا ،وهما
معا ما يحددان كل �أفعالنا؛ ومن �ش�أن الإقرار بهذا �أن ي�ؤدي �إىل
ا�ستبعاد �أن تكون لنا �إرادة حرة� .أما دانييل دينيت ،فبال�ضد من
هذا ي�ؤكد على فكرة �إمكان املواءمة بني حرية الإرادة واحلتمية،
ويدعي �أننا منلك �إرادة حرة .وبهذا يقع الفيل�سوفان على طريف
نقي�ض يف االنق�سام التقليدي املوروث بني القائلني باال�ضطرار
والقائلني باالختيار :املالئميون الذين يثبتون حرية الإرادة
دون �أن ينفوا احلتميات ،وغ�ير املالئميني ال��ذي��ن ي�شككون يف
�إمكان اجلمع بينهما .هو ذا االنق�سام اجلوهري ،لكن له عوالق
وتوابع .منها؛ كيف ينبغي �أن نع ِّرف»حرية الإرادة» ،وهو مو�ضوع
خالف بني الفيل�سوفني� .إذ معروف عن دينيت �أنه يدعونا �إىل
�ضرورة ا�ستعمال مفهوم «الإرادة احلرة» بحيث نحيل على �ضرب
من الإرادة ذات القيمة الكربى يف حياة الإن�سان؛ وذلك مبعنى
�أننا مع�شر الب�شر لنا مقدرة عظيمة على اال�ستجابة العاقلة �إىل
مثري يف حميطنا الطبيعي واالجتماعي ،وهي مقدرة تطورت
يف نوعنا الب�شري عرب تطوره التاريخي ،ون�ضجت يف الأف��راد
عندما ي�ضحون را�شدين .بينما يع ّرف كارو�سو الإرادة احلرة
ـ ج��دال ،حتى و�إن كان ي�شكك فيها فعال ـ بح�سبانها التحكم يف
الفعل .وهو التحكم الذي يقت�ضي �ضربا من امل�س�ؤولية املعنوية --------------------------------
والأخالقية .و�إنها ملقدرة خا�صة بالفاعلني بف�ضلها ميكنهم �أن •الكتاب :الجزاء المستحق
ي�ستحقوا اجلزاء ،ب�أن يُالموا �أو يُكاف�أوا ،و�أن يعاقبوا �أو يثابوا .النقاش حول حرية اإلرادة
وما كان ذلك ب�سبب الثمرة التي يثمرها فعلهم ،و�إمنا لأن الفعل
ينبغي �أن يذم �أو ميدح لذاته ال لأث��ره �أو عاقبته .هو ذا الأمر •المؤلف :دانييل دينيت وجريج كاروسو
املطلوب �أ�صال وت�أ�سي�سا يف عزو اجلزاء ثوابا وعقابا .ففي �أ�سا�س •دار النشر  :بولتي برس
اجلزاء تقوم فكرة �أن من �ش�أن ت�صرف قبيح �أن ي�ستحق �أن يُالم
•سنة النشر 2021 :
عليه ،ولرمبا �أن يُعاقب عليه ،ال لأث��ره و�إمن��ا لطبيعته ،ومن
* أكاديمي مغربي
�ش�أن ت�صرف ح�سن �أن يلقى اجل��زاء احل�سن ولرمبا الثواب يف
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