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نقد و بررسی آزمایشهای لیبت
1

بهرام علیزاده
چکیده

آزمایش هیی لبیت –علیالیدعی -نشااایی میدهند که فرآشندهیی نیآگیهینه مغزی ،قبل از
آنکه از آنهی بیخبر شایش ،،صمامی،هیی می را شکل میدهند .برخی بر اسیس اشن مطیلعیت
صجربی مدّعی شاادهاند که می فیقد اراده آزاد هساامی .،در اشن ملیله سااه یساای به اشن مدّعی
ارائه شاده اسات نخسات ،بسییر محل صردشد است که افعیل میرد مطیلعه در آزمیش هیی
لیبت نمینۀ کیملِ افعیلی بیشااند که آزاد شاامرده میشاایند .چنین افعیلی در بهمرشن حیلت
نمیناههایی نیزلی از افعیل آزاد بشااامیر میآشند .دوم اشنکه ،لیبت مفیهیمی مثل "میل" و
"قماااد" را جیبجی بکیر میبرد درحیلیکه صفسااایری جیشنزشن از دادههیی لیبت میگیشد
آنچه شاارکتکنندگیی از خید گزارش میکنند صنهی میل به حرکت اساات و نه قماااد شی
صماامی ،به حرکت .و ساایم اشنکه ،نمیشج لیبت صهدشدی مسااملل بر ااد ارادا آزاد بشاامیر
نمیآشند بلکه صارفی صکرار اشن مدّعی هسمند که صعیّنگراشی بی آزادی جمعشدنی نیست .از
اشن جهت ،اشن آزمیش هی نمیصیانند دلیلی بر دّ همسیزگراشی به شمیر آشند.
واژگان کلیدی :آزمیش هیی لیبت ،اراده آزاد ،مینسیل آمیدگی ،صممی ،آگیهینه ،همسیزگراشی.
 تاریخ دریافت97/5/18 :؛ تاریخ پذیرش 97/8/9
 .1اسمیدشیر ،گروه فلسفه ،دانشکده ادبییت و علیم اجممیعی ،دانشنیه خیارزمی Bahramalizade@khu.ac.ir ،

348

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شمارة  ،32پاییز و زمستان 8231

 .8آزمایشهای لیبت :1اندازهگیری پتانسیل آمادگی ()RP

امروزه فیلساایفیی زشیدی بر اشن بیورند که یساای مسااالۀ اراده آزاد در اخمییر دانشاامندای
علیم طبیعی اسات .به نرر بساییری از آنهی شیفمههیی بنییمین لیبت یسخی است شکیکینه به
مسااالۀ اراده آزاد .به همین دلیل اساات که بیشاامرشن اساامنید به آزمیش هیی او از ساایی
منکرشن ارادا آزاد بیده اساات .لیبت بی روشکردی صجربی و از طرشق بررساای واکن هی و
جرشینیت میجید در مغز در ی درک اشن مساله بید که وقمی شخص به طیر خیداننیخمه
را بلند میکند ،چه چیزی سااابر شاااروم عمل می شاااید در واقع سااایال اشن

دسااام

آزمیش هی عبیرت بید از اشنکه آشی عمل شااخص برآمده از ش
ش

صماامی ِ،آگیهینه اساات شی

فرآشند مغزی نیآگیهینه آغیزگر عمل اسات لیبت بر اسیس شیفمههیی آزمیش هیش

مدعی شاد که مغز "صممی ،گیرنده" شی "شروم کننده" عمل است (Libet, 1985 , p.

).536
«مغز فرآیندهای مقدماتی عمل اختیاری را آغاز میکند پیش از آنکه فاعل اصلا از
هرگونه خواست یا قصدی برای انجام عمل خبردار شودLibet, 1992 , p. ( ».
.)263

ی

صر در سایل  1192دو دانشمند آلمینی به نیمهیی هینس هلمیت کرنیبر ( Hans

 )Helmut Kornhuberو الاادر دشکااه ( )Lder Deeckeباای بااه کاایرگیری نخسااامین
الکمروانسفیلیگرامهی ( 3)EEGنشیی داده بیدند که قبل از انجیم هر عمل قمدی صغییرات
الکمرشکی آرامی در یسااامااۀ سااار بااه وجید میآشااد کااه قاایباال اناادازهگیری هسااامنااد
) .(Kornhuber & Deecke, 1965آنهی بی قرار دادی الکمرودهیشی بر یسات سر افراد
صیانسااامناد فعایلیاتهایی الکمرشکی مغز را  1صای  1/2ثینیه قبل از عمل ثبت کنند .آنهی اشن
فعایلیاتهایی الکمرشکی را " ماینسااایل آمیدگی" 2نیمیدند .نمیشج اشن آزمیش

راه را برای

1. Benjamin Libet, 1916-2007
2 .Electroencephalogram
3. readiness potential
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صحلیلایت جادشادصر بایز کرد و بطیر خین اشن امکیی را برای لیبت فراه ،کرد صی صمرکز
خید را بر رابطاۀ میایی فعایلیاتهایی الکمرشکی مغز ،آگایهی و رفمایر قرار دهاد .لیبت در
آزمیش هیی خید دو گینه مینسیل آمیدگی ( )RPرا میرد بررسی قرار داد
مینسیل آمیدگی نیم  1وقمی که شخص از ی

برنیمهای برای انجیم فعل دارد.

مینسیل آمیدگی نیم  3وقمی که شخص از ی

برنیمهای برای انجیم فعل ندارد.

برای اشنکه اعمیل شرکتکنندگیی از هرگینه محدودشمی رهی بیشد او صمرکز خید را
بر اندازهگیری RPهیی نیم دوم قرار داد (البمه آزمیش هی نشیی داد که زمیی صممی،گیری
در  RPنیم اول ه ،صفیوت چندانی بی نیم دوم ندارد) .او از شرکتکنندگیی خیاست که
برای انجیم عمل برنیمهرشزی نکنند بلکه بدوی برنیمه قبلی هر گیه که میل به حرکت را در
خید حس کردند مچ دساات خید را کمی خ ،کنند .او برای اشنکه بمیاند ملدار مینساایل
آمیدگی ) )RPرا اندازهگیری کند از اشاخین خیاسات که دسمشیی را دست ک 44 ،بیر
بیلی ببرند صی او در خلیل اشن مدت سه مطلر را اندزهگیری و بررسی کند
( )1زمیی انجیم فعل (انلبیض میهیچههی)
( )3آغیز فعیلیت مغز در کیرصکس حرکمی،

1

( )2زمیی صممی 2،آگیهینۀ شخص برای انجیم عمل.
انادازهگیری دو مسااایلۀ نخسااات صی حدّی سااایده بید .بی نمااار برخی الکمرودهی -
الکمرومییگرام ( - 3)EMGبااه باایزوی شاااخص ،لیباات صیانسااات زماایی انجاایم فعاال را
1. motor cortex
 .3منریر از "صممی "،صممی ،عملی ( )practicalاست (برخلیف صممی ،به اشنکه گزارهای صیدق شی کیذب است).
بنیبراشن ،وقمی میگیشی ،من صممی ،گرفم ،که عمل الف را انجیم ده ،اولی نیعی فعل را انجیم دادهام و ثینیی انجیم اشن
فعل به اشن معنیست که من برای انجیم عمل الف قمدی ( )intentionرا شکلدادهام .به اشن صرصیر ،در مرحلۀ صیمل
دربیرا اشنکه کدام کیر را انجیم ده ،هنیز صممیمی منعلد نشده است .صممی ،غیر از خیاسمن ( )wantingاست .چه
بسی کسی بخیاهد کیری را انجیم دهد ولی صممیمی برای انجیم آی نداشمه بیشد .همچنین شخص میصیاند دو چیز
نیهمسیز را بخیاهد ولی نمیصیاند همزمیی برای هر دوی آنهی صممی ،گرفمه بیشد.
3. Electromyogram
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اناادازه گایاری کانااد .بارای شاااروم فاعاایلایّاات مغزی نیز صیانساااات الکمرودهاایشی -
الکمروآنسافیلیگرام (- 1)EEG

بر یسات سرر قرار دهد .امی مشکل اصلی در اندازهگیری

لحرهای بید که فیعل صمااامی ،میگرفت شی اراده میکرد که عملی را انجیم دهد؛ مسااااله
اشن بید که برای اندازهگیری لحرۀ صمامی،گیری اگر از فرد خیاسامه میشاد که دُکمه شی
چیزی شبیه به آی را فشیر دهد ،لحرهای که او صممی ،به فشردی دکمه میگرفت (صممی،
جدشد او) فیصالهای مییی صمامی،گیری قبلی او و ثبت زمیی آی اشجید میکرد .درحیلیکه
قماد لیبت ثبت زمیی صمامی،گیری نخسات بید ولی بی اشن شاراش صنهی میصیانست زمیی
صمااامی،گیری دوم را ثبات کند .او برای اشنکه گزارش دقیلی از افراد درشیفت کند ش
زماییسااانج طراحی کرد کاه در ملیایس میلیثاینیاه عمال میکرد .نلطه نیرانی دوّار اشن
زمییسانج  32برابر سارشعمر از سرعت ثینیهشمیر سیعتهیی معمیلی میچرخید 2.او برای
اندازهگیری زمیی صمامی،گیری از افراد خیاست به صفحه نمیش

زمییسنج ننیه کرده صی

در لحرۀ صماامی،گیری مکیی نلطۀ نیرانی که همچیی علربههیی ساایعت بر مدار صاافحۀ
داشرهای شاکل دسامنیه میچرخید را در خیطر بساایرند .به اشن طرشق لیبت صیانست زمیی
صممی،گیری افراد را مشخص کند (شی دستک ،خیدش چنین گمیی میکرد).
اکنیی او ه" ،زمیی صمااامی،گیری" و ه" ،زمیی فعیلیت کیرصکس حرکمی مغز" را
در اخمییر داشااات .روشااان اسااات که روشداد نخسااات روشدادی آگیهینه و روشداد دوم
روشدادی نیآگیهینه به شمیر میآشد .امی کدامی

از آنهی زودصر رخ داد عمل غیرفیزشکی

(ذهنی) صمااامی/،اراده ( )Wشای فعیلیت کیرصکس حرکمی مغز که ش

فعیلیت فیزشکی و

نیآگینه اسات طبیعمی بنیبر شاهید ممعیرف بیشد بنیشی W ،زودصر رخ داده است .شعنی اشن
ارادا آزاد و آگایهایناۀ مایسااات کاه ی

از  RPباه مغز فرماییِ انجیم فعل میدهد .ولی

1. Electroencephalogram
 .3لیبت برای بررسی دقت گزارشهیی حیصل از زمییسنج آزمیششی انجیم داد که نشیی میداد میزای خطیی گزارش-
هی کممر از  24میلیثینیه است .او از شرکت کنندگیی خیاست در آرام
غیرمنر ،صحرش

کیمل دراز بکشند و او به نحی اصفیقی و

هیی الکمرشکی عیفی به یست دست آنهی ارسیل کرد .زمیی دقیق هر صحرش

شده صیس شرکتکنندگیی خطیشی کممر از  24میلیثینیه بید(Libet, 1985 , p. 531) .

و زمیی گزارش
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شیفمههیی لیبت اشن دشدگیه شهیدی را ردّ میکرد.
آزمیش هی نشااایی میداد که صغییرات الکمرشکی ( )RPدر مغز  224میلیثینیه قبل از
انلبایض مایهیچاههی رخ میدهد .و اشاااخین  444-224میلیثینیه بعد از آغیزِ  RPو344
از آنکه عمل آغیز شااید ،از

میلیثینیه (بی احمساایب  24میلیثینیه خطی  124میلیثینیه) ی

قماادِِ خید برای انجیم عمل آگیه شاادند .بنیبراشن صماامی ،برای عمل ( )Wحدود 344
میلیثاینیاه (ش

نج ،ثینیه) قبل از عمل روی داده اسااات درحیلیکه مینسااایل آمیدگی

حدود  224میلیثینیه ی

از صمامی ،و  224میلیثینیه ی

دشنر فرآشندهیی مغزی حدودا ش

سااایّم ثینیه ی

از عمل رخ داده است .به بییی

از آنکه شاااخص صمیشل به عمل یدا

کناد حرکات را طرّاحی و شاااروم میکنناد .در فرآشنادهایی مغزی اشن زمینی طیلینی به
حسیب میآشد.
کمی بعدصر آزمیش

هیی مشایبهی نیز صیسا شیگرد لیبت ،هیگیرد ( & Haggard

 )Eimer, 1999در خماین مینسیل آمیدگی انجیم شد .او از صکنیلییی صمیشربرداری
 fMRI1اسامفیده کرد و از شارکتکنندگیی خیاسات صی شکی از دسامینشیی را به انمخیب
خید حرکت دهند .او مدّعی بید که از اشن طرشق صیانسامه اسات انمخیب شرکتکنندگیی
را ی بینی کند قبل از آنکه آنهی از انمخیب خید آگیه شیند.
 .3نتیجهگیری شکاکانه از آزمایشهای لیبت

بساییری آزمیش هیی لیبت را شایهدی صجربی به ساید شکیکیت در بیب اراده آزاد صللی
کردناد .برای مثیل ،بنکس و کت ( )Banks and Pocket, 2007: 658در ملیله
مروری خید بر آزمیش

لیبت آی را نخساامین شاایهد مسااملی ،عماارشاانیخمی به سااید

صیه،اننیری در بیب اراده آزاد دانسمند .ننیرنده بی اشن مدّعی میافق نیست ولی نمیجهگیری
ش اکّیکینه از اشن آزمیش هی روشاان اساات؛ اشن "منِ" آگیه نیساات که در نهیشت صماامی،
میگیرد چه غذاشی بخیرش ،،کدام رشاامه صحماایلی را برگزشنی ،،کجی زندگی کنی .،بلکه
 .1نیعی روش صمیشربرداری مخفف ()functioning Magnetic Resonance Imaging scan
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بخ هاایی کنمرلناای ااذشری در مغز وجید دارد کااه وفیفااۀ صمااامی،گیری را بر عهااده
میگیرند .شروم اشن فرآشندهی نیآگیهینه 1است و اشن شعنی ی

از آنکه شخص صممیمی

آگیهینه بنیرد مغز کیر خید را کرده اسات .س به معنیی واقعی اشن مغز است که صممی،
میگیرد و از مییی گزشنههیی ی ِرو شکی را برمیگزشند ،نه «من».
البماه خید لیبت نیز بی اشن نمیجهگیری شاااکیکینه میافق نبید و صلیش کرد جیشی برای
اخمیایر در اشن فرآشناد فیزشکی بیز کند .به نرر او می زمیی کیفی برای "وصی"ی فرآشندهیی
نایآگایهینه مغزمیی در اخمییر دارش .)Libet,1999, p. 54( ،ذهن آگیه می چیزی حدود
 124میلیثینیه زمیی دارد صی بر نمیجۀ نهیشی صیثیرگذار بیشاااد .البمه همینطیر که لیبت صیکید
میکند اشن زمیی درواقع  144میلیثینیه اسااات چرا که در 24میلیثینیۀ انمهیشی سااالیلهیی
ی وصی
عمبی حرکمی فعیل شده و امکیی ممیقف کردی آنهی وجید ندارد .به هر حیل صیانیش ِ
به معنیی نخیاسمنِ آزادانه است؛ شعنی اگرچه می نمیصیانی ،آزادانه بخیاهی ،ولی میصیانی،
آزادانه نخیاهی .،لیبت دو دلیل برای اشن دشدگیه خید ارائه میکند؛ نخساات اشنکه فیعلهی
در آزمیش

چنین گزارشاای ارائه دادهاند .و دوم شیفمههیی آزمیششاای اساات که در آی از

فیعلهی میخیاهد آمیده چرخ

مچ شاایند و به زمییساانج ننیه کنند .زمینی که آنهی در

میاقع سااارکیبِ میال خید ثبات میکنناد حادود  144صای  344میلیثاینیه قبل از انلبیض
میهیچههیسات .اشن صلرشبی همیی زمینی است که به نرر لیبت برای صیانیشی وصی کیفی است
( .)Libet, 1985, p. 538همینطیر که مشهید است ،او صلیش میکند از اشن طرشق جیشی
برای اخمییر بیقی بنذارد ولی راهکیر او میرد ذشرش همنیی قرار ننرفمه اساات .بسااییری
نمیشج آزمیش هیی او را ذشرفمهاند بدوی آنکه راهکیر سلبی او را قبیل کنند 2.من در اشن
ملیله دربیرا راهکیر اشجیبی لیبت سخنی نخیاه ،گفت و صرفی بر نلدهیشی صمرکز میکن،
که صفسیرهیی شکیکینۀ اشن آزمیش هی را هدف گرفمهاند.

" .1فرآشندهیی عمبی نیآگیهینه" فرآشندهیی مغزی ای هسمند که در مرصبه ای یشین صر از مرصبه آگیهی قرار داشمه و
به اشن دلیل آگیهی امکیی دسمرسی به آنهی ندارد.
 .3برای مثیل بننرشد به ()Wegner, 2002, p. 55
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 .2آیا آزمایشهای لیبت تهدیدی برای اراده آزاد محسوب میشود؟

برخی معملادناد کاه آزمایش هیی لیبت نشااایی میدهد که می فیقد ارادا آزادش .،شکی از
اسمدلیلهی به سید اشن مدعی اشننینه بییی میشید
( -)1افعایل میرد مطایلعاه در آزمایش هایی لیبات صیسااا ارادا آگیهینۀ شاااخص آغیز
نمیشاااید( .بلکه حدود نی ،ثینیه قبل از عمل بطیر نیآگیهینه صیسااا  RPشاااکل گرفمه
است)
( -)3فعل صنهی زمینی آزاد محسایب میشاید که صیسا ارادا آگیهینۀ شاخص آغیز شده
بیشد.
( -)2بنایبراشن افعایل میرد مطایلعاه در آزمیش هیی لیبت آزادانه انجیم نشااادهاند[ .عطف
گ 1و گ]3
( -)4افعیل میرد مطیلعه در آزمیش هیی لیبت نمینۀ افعیلی هسامند که علیالیدعی (شهیدا)
آزادانه شامرده میشایند و اگر اشن افعیل آزادانه انجیم نشده بیشند س هیچ فعلی آزادانه
انجیم نمیشید.
( -)2هیچ فعلی آزادانه انجیم نمیشید[ .عطف  2و ]4
در ادامه خیاه ،گفت که ملدمیت اشن اساامدلیل قیدر به اثبیت درساامی نمیجه نیساامند.
امای ی

از رداخمن باه نلادهای لایزم اسااات باه نکماهای در خماااین نلادهیی وارد بر

آزمیش هیی لیبت اشااایره کن .،آزمیش هیی لیبت عمیمی بی دو روشکرد روششااانیخمی و
صفسااایری میرد نلاد قرار میگیرناد .در روشکرد روششااانیخمی ،مهممرشن نلدهی به دقت
اندازهگیری زمیی  Wمربیط میشاااید .برای مثیل ،آلفرد میل س از آنکه آزمیش

لیبت

را روی خیدش انجیم داد  -و از می نیز میخیاهد همین کیر را بکنی 1-،به اشن نمیجه رسید
که صلیش برای اندازهگیری زمیی  Wبسااییر دشاایار اساات ( .)Mele, 2009, p. 15دنیل

 .1در آدرس اشنمرنمی زشر سیعت منیسر اشن آزمیش

وجید دارد و اگر کسی صمیشل به انجیم آزمیش

دارد میصیاند

از طرشق آدرس زشر از سیعت ممحرک لیبت اسمفیده کند
http://www.informationphilosopher.com/freedom/libet_experiments.html
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دنات ( )Dennett, D., and Kinsbourne, M. 1992.نیز نلادی بر زمااییشایبی W
مطرح کرده اسات .شرکتکنندگیی در آزمیش

لیبت مجبیرند که صیجه خید را از ش

قمااد ذهنی که امری درونی اساات به ساایعت که امری بیرونی اساات معطیف کنند .اشن
عطف صیجه از امر درونی به امر بیرونی سابر میشاید که ارادا صجربه شده و نلطۀ نیری
صعیین شاااده به لحیظ زمینی بر ه ،منطبق نبیشاااند .در اشن ملیله من بر روشکرد صفسااایری
صمرکز کردهام و نه روشکرد روششنیخمی .چرا که اولی در آزمیش هیی جدشدصر اشن قبیل
دغدغههی صی حدودی برطرف شادهاند 1و ثینیی شیفمههیی اسایسی آزمیش هیی لیبت امروزه
در عمل به عنیای ش

واقعیت صجربی در ساط وسیعی ذشرفمه شده است 2.بنیبراشن فیرغ

از اشنکه اشن نلدهی درسااتاند شی نه ،من صمرکز خید را بر روشکرد نلدی دوم قرار میده.،
اشن روش یسخنیشی بر صفسیر ممفیوت از دادههیی آزمیش

لیبت صیکید میکند.

 .4کدام مهمتر است" :چه" کاری انجام دهیم یا "کِی" کاری را انجام دهیم؟

روی آزمیش هیی لیبت قرار دارد اشن اسااات که آشی

شکی از مه،صرشن مسااایئلی که ی

افعیل میرد مطیلعه در آزمیش هیی لیبت نمینۀ خیبی هسمند از افعیلی که به نحی ممعیرف
آزادانه شامرده میشایند یسای به اشن سایال بسییر کلیدی است چرا که مسملیمی ملدمۀ
( )4از اسااامدلیل بیلی را هدف میدهد .ملدمۀ ( )4مدّعی اسااات که افعیل میرد مطیلعه در
آزمیش هیی لیبت مشایبه افعیلی هسمند که علیالیدعی (شهیدا) آزاد شمرده میشیند .برای
منمج بیدی اساامدلیل بیلی صاایدق بیدیِ ملدمۀ ( )4ااروری اساات زشرا صنهی در اشن صاایرت
اسات که میصیای از غیرآزادانه بیدی اشن دسمه از افعیل نمیجه گرفت که هیچ فعلی آزادانه
انجیم نمیشید .س نلدهیی اشن بخ
 .1برای مثیل ،در آزمیششای مشیبه بی آزمیش

مدعیی مطرح در ملدمۀ ( )4را هدف گرفمه است.

لیبت ،دانشمندای از روشی ممفیوت بهره جسمند صی زمیی اراده آگیهینه و

فرآشندهیی مغزی مرصب بی آی را اندازهگیری کنند ( .)Soon et al., 2008در اشن آزمیش

به جیی سااایعت از

صافحهای اسمفیده شد که بر روی آی حروف بمیرت ممنیوب و بی سرعت  244میلیثینیه نمیش

داده میشد .آنهی به

اشن صرصیر دقت در اندازهگیری را افزاش
 .3ن

؛ Klein, 2002

دادند.
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لیبت معملد بید که افعیل میرد مطیلعۀ او در شاااراش کیملی ممعیرف انجیم میشااایند
شعنی در شااراشطی شاابیه به شااراش زندگی روزمره ) .(Libet et al. 1983, p. 640امی
برخی در اشن بیره بی او میافق نیساامند .به نرر آنهی افعیل میرد مطیلعه در آزمیش هیی لیبت
در بهمرشن حیلت نمینۀ نیزل افعیل اخمییری هسااامند .زشرا اشن افعیل ارصبیط بساااییر کمی بی
دلایشال و اننیزههایی مای دارند ( .)Roskies, 2011, p. 19حمی برخی اشن افعیل را در
زمره افعیل اصیمیصی

1به حسیب آوردهاند ( .)Flanagan, 1996اشن دشدگیه به نرر کمی

ساختگیرانه میآشد .امی دساتک ،میصیای گفت که افعیل قمادی میرد مطیلعۀ لیبت در
شراش ممعیرف روزمره انجیم نمیشیند .در اشن آزمیش هی از اشخین خیاسمه میشید صی
منمرر وقیم ش

قمااد شی صماامی ،آگیهینه بیشااند صی لحرۀ وقیم صماامی ،را ثبت کنند .در

چنین شاراشطی غیلبی شرکتکنندگیی منمرر میمینند صی مطمان شیند قمدی در آنهی شکل
گرفمه و ساااس لحره اصخیذ صماامی ،را گزارش میکنند .در چنین شااراشطی من به عنیای
ش

شارکتکننده بی خید میاندششا ،که آشی "اکنیی" زمیی منیسابی برای گزارش است.

اگر مطمان شاایم که زمیی منیساار فرا رساایده ،دساام ،را بلند کرده و همیی لحره را ثبت
میکن .،امی اگر از من بارسااید که «چرا "اکنیی" » نمیدان ،چه یسااخی بده .،چیی هیچ
دلیلی ندارم که چرا اشن لحره را برای حرکت دساام ،انمخیب کردهام .من صاارفی مثل ش
شاارکتکنندا خیب در حیل اجرای دساامیرالعملهی هساام .،شعنی شید گرفمهام که در ش
بیزا زمینی مشاخص (در طیل آزمیش ) به نحی خیداننیخمه دسم ،را بلند کن .،آلفرد میل
( )Mele, 2009, p. 83شااراش فیعل در اشن آزمیش

را به خرشدار در ش

فروشاانیه

بزرگ صشبیه میکند که از مییی انبیه شیشههیی بیدام زمینیِ مشیبه صرفی شکی را برمیدارد.
اگر از چنین شاااخمااای بارسااای ،کاه چرا اشن شکی را به جیی دشنری برگزشده اسااات،
"نمیدان "،صایدقینهصرشن یساخی اسات که میصیاند به می بنیشد .زشرا انمخیب ش

شیشه

بیدام زمینی خین اصلی نییزی به صیمّل و دلیل ندارد .برخلیف آی ،در زندگی روزمره برای
انمخایب شا

گزشنه نییز به صیمّل دارش .،می اغلر قبل از انجیم فعل دربیرا اشنکه گزشنۀ بهمر
1. automatic

329

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شمارة  ،32پاییز و زمستان 8231

کدام اسااات دسااات به صیمّل میزنی .،اشن فرآشند ممیمّلینه به برقراری رابطهای مییی فعل و
دلیل میانجیمد که در آزمیش هیی لیبت مفلید است.
علیوه بر اشنکه س از آنکه شااارکت کنندگیی می ذشرند صی عملی خین را در دوره
زمینی خین انجیم دهند درواقع آنهی به نحی اگیهینه صممی ،گرفمهاند صی به قیانین آزمیش
ممعهاد بیشاااند .و اشن شعنی بی آغیز آزمیش

ش

قماااد بعید 1در آنهی شاااکل گرفمه که

صماامی،هیی بعدیشاایی را هداشت میکند .البمه اشن صماامی ِ،بعید زمییِ دقیق صماامی،هیی
بعادی را ممعیّن نمیکناد ولی از دو جهات مه ،فیعل را صحت صیثیر قرار میدهد؛  -1نیم
فعلی که قرار اساات انجیم شااید و  -3بیزه زمینی که قرار اساات در آی فعل انجیم شااید .از
قضی بیشمر صممی،هیی مه ،می در زندگی روزمره دو میلّفهای هسمند  -1میلفه چیسمی 2و
 -3میلفاه زمینی .3شعنی می در شاااراش مخملف صمااامی ،میگیرش ،که چه فعلی را در چه
زمینی انجیم دهی .،مسااااله مه،صر اغلر به اولی شعنی چیسااامی شی نیم فعل برمیگردد .در
بسییری از میارد ،اشنکه ش

کیر را چه زمینی انجیم دهی ،صرفی وسیلهای است در خدمت

چیساامی و چنیننی انجیم آی کیر .حمی میلفۀ زمینیِ صماامی،هیی می در بسااییری از میارد
س از شاااکالگیری قمااادمایی برای انجیم فعل نیممعیّن و مبه ،بیقی میمینند .برای مثیل
ممکن اسااات صمااامی ،بنیرش ،که حممی به دکمر بروش ،ولی زمیی آی را مشاااخص نکرده
 .1در ادامه از "قمد نزدش

" ( )Proximal intention: P-intentionشی "صممی ،نزدش

 )decision: P- decisionقمد شی صممیمی را مراد می کن ،که درست ی

" ( Proximal

از انجیم عمل شکل میگیرد و

محمیای آی ممعیّن کنندا عمل است مثل صممی ،به "حرکت-الیی" .اگر شمی صممی ،بنیرشد همین الیی به دوسممیی
صلفن بزنید قمد شی صممی ،نزدش

در شمی شکل گرفمه است .در ملیبل ،اگر صممی ،بنیرشد که آخر هفمه برای دشدی

فیل ،به سینمی بروشد در شمی قمد بعید ( )Distal intention: D- intentionشی صممی ،بعید ( Distal decision:
 ) D- decisionشکل گرفمه است .غیلبی اشننینه است که قمدهیی بعید کممر ممعین و مشخص هسمند ولی اشن
همیشنی نیست .محمیای ش

قمد بعید ه ،می صیاند ک ،و بی

به اندازا محمیای قمد نزدش

ممعین و مشخص

بیشد .مهممرشن صفیوت مییی آی دو فیصله زمینی آنهی بی لحرۀ انجیم فعل است .اشن فیصلۀ زمینی سبر میشید صی قمد
قرشر بی درنگ عمل را در کنمرل خید داشمه بیشد در حیلی که قمد بعید بیشد حفظ و سیمیندهی شید صی در زمیی
منیسر إعمیل شید.
2 .what-component
3. when-component
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بیشای .،شایهد دشنر بر اهمیت میلفۀ چیسامی اشن است که مسایلیت ذشری اغلر صیبعی از
چیسااامی صمااامی،هی و افعیل میسااات و نه زمیی انجیم آنهی .برای مثیل ،می سااایرقین را برای

سااارقت از بین

مساااایل دانسااامه و مجیزات میکنی ،و نه زمیی سااارقت .حمی وقمی که

شااخماای برای زمیی کیرش میاخذه میشااید ،اهمیت آی نیشاای از اهمیت چیساامی کیر
اوسااات .به اشن معنی میلفۀ زمینیِ صمااامی،هی نسااابت به چیسااامیِ آنهی اغلر ثینیی شی فرعی
محسیب میشیند.
اگر اشن ملیحریت درساات بیشااند ،نشاایی میدهند که نمیشج آزمیش هیی لیبت نبیشد
خیلی مه ،صللی شاایند چرا که صمرکز اشن آزمیش هی صاارفی بر زمیی انجیم کیر اساات آی
ه ،در ش

بیزا زمینی مشخص .درحیلیکه اهمیّت کیرهیی می در زندگی روزمرّه بیشمر به

میلفاۀ چیسااامی افعیل می مربیط میشاااید .نمیجه اشنکه اگر النیی فعیلیتهیی آزادانه در
زندگی شبیه به النیی آزمیش هیی لیبت نبیشد نمیشج آنهی نیز به صمیم افعیل آزادانه می قیبل
صعمی ،نخیاهد بید بلکه صرفی به صممی،هی شی انمخیبهیی غیرمه ،محدود میشید.
 -5آیا  RPعلّت تصمیم است؟

در بخ

قبال گفمی ،کاه افعایل میرد مطایلعاۀ لیبات نمیناه خیبی از افعایل آزادی که در

زندگی روزمرّه انجیم میدهی ،نیساامند و نمیجه گرفمی ،که شیفمههیی آنهی قیبل صعمی ،به همۀ
افعیل می نیسامند .امی اگر از اشن اشکیل بنذرش ،آشی میصیانی ،بنیشی ،که آزمیش هیی لیبت
نشیی میدهند که اشن مغز است که صممی ،میگیرد و نه خیدِ می اشن همیی م ّدعیشی است
که در ملدمه ( )1اساامدلیل بییی شااده اساات .آزمیش هیی لیبت نشاایی میدهند که RP
حدود  4/42ثینیه قبل از فعل رخ میدهد درحیلیکه آگیهی از  Wفل  4/43ثینیه قبل از
فعل دشد میآشد .بنیبر صفساایری راشج از اشن واقعیت ،فرآشندهیی نیآگیهینۀ مغزی ی

از

آنکه اصاالی خبردار شاایش ،صکلیف زندگیمیی را روشاان کردهاند .اشن شعنی که قماادهیی
آگایهایناه می هیچ نل

علّی در زنجیرا علّی صیلید کنندا فعل ندارند 1.اشن صفسااایر بر اشن

 .1برای آشنیشی بی نمینههیشی از اشن صفسیرهی ن

Wegner, 2002
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ی فرض اسمیار است که زمییِ واقعی صممی،گیری همیی لحرۀ وقیم  RPاست و زمیی
 Wصاارفی زمیی آگیهی می از اشن صماامی ،اساات .مطیبق اشن دشدگیه صماامی،هیی می معلیل
RPهیی فعیل شااده هساامند .شعنی RPهی وقیم قمااد و بیلطبع وقیم فعل را به لحیظ علّی
ممعین میکنند 1.حیل سیال اشن است که آشی به صرف اشنکه  RPحدود نی ،ثینیه (شی کمی
بیشمر) قبل از انجیم فعل رخ داده است صلیزم علّی مییی  RPو قمد و فعل اثبیت میشید
برای یساای به اشن ساایال بیشد ببینی ،که فعیلیت  RPچه رابطهای بی صماامی،هی و افعیل
می دارد .آشی اشن رابطه آنلدر قیی هساات که بمیای گفت که هرگیه  RPفعیل شااید لزومی
بیشد فعل ممنیساار بی آی محلق شااید صفساایر راشج از دادههیی لیبت میگیشد که فعیلیت
ی آگیهی
 RPعلّتِ کیفی برای وقیم صمامی،هیی آگیهینه اسات و از آنجی که شکلگیر ِ
محمایل فرآشندی دصرمینیسامی است دشنر جیشی برای صممی،گیری می بیقی نمیمیند و به
اشن صرصیر ارادا آزاد بیمعنی خیاهد بید .برای اشنکه اشن صفسایر درست بیشد بیشد اسمدلیل
زشر درست بیشد
د 1-صحلق اراده آزاد مسملزم کذب دصرمینیس ،است.
د 3-آزمیش هیی لیبت نشایی میدهند که فرآشند شاکلگیری صمامی،هیی می دصرمینسامی
است.
د 2-بنیبراشن آزمیش هیی لیبت نشیی میدهند که انسییهی فیقد ارادا آزاد هسمند.
ملدمۀ د 1-در مرکز بحث رچیلشاای قرار دارد که ش

2

ساایی آی همساایزگراشی و

سایی دشنر آی نیهمسایزگراشی اسات .همسیزگراشیی معملدند که اراده آزاد بی دصرمینیس،
ساایزوار اساات و نیهمساایزگراشیی اشن دو را جمعنی ذشر میدانند .در اشن بخ  ،من ملدمه
 .1البمه اشن صفسیر بی آنچه که لیبت صحت عنیای "کنمرل وصیشی" مطرح میکند سیزگیر نیست .زشرا اگر RPهی در
میاردی که وصی إعمیل میشید از فرآشندهیی مغزی شکسینی سرچشمه گرفمه بیشند ،نمیصیای گفت که اشن فعیلیتهی
به لحیظ علّی ممعین کنندا قمد هسمند .البمه دشدگیه لیبت را میصیای اشننینه صفسیر کرد که او نل

علّیِ آگیهی را

محدود به میارد إعمیل وصی می کند و در سیشر میارد آگیهی را صرفی نیعی شبه دشدار میداند که صرفی صمیشیگر
است و نه میصیر حرکت افعیل می.
 .3اشن اسمدلیل را بی کمی صغییر از اشن منبع گرفمهام Nahmias, 2014, p. 6
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د 1-را درسااات صللی میکن ،و بحث از آی را به بخ
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بعدی ملیله میکیل میکن .،شعنی

می اذشرم کاه ارادا آزاد نیایزمناد به امکییهیی بدشل اسااات (اخمییرگراشی) که اشن خید
مسااملزم کذب دصرمینیساا ،اساات .حیل اگر ملدمۀ د 1-را درساات صللی کنی ،،میصیانی ،بی
انضااامایم ملادماۀ د 3-باه آی نمیجاه بنیرش ،کاه اخمیایرگراشی نیدرسااات اسااات .امی آشی
آزمیش هیی لیبت نشایی میدهند که فرآشند شکلگیری صممی،هیی می دصرمینسمی است
شعنی آشی ملدمۀ د 3-ملدمهای درساات اساات بییشید اشن صعرشف از دصرمینیساا ،را مبنی قرار
دهی،
همۀ روشدادهیی جهیی – از جمله صممی،هی و افعیل آدمی -صیس روشدادهیی یشین
بر اسیس قیانین طبیعت به لحیظ علّی ممعین میشیند.
اگر اشن صعرشف را در میرد فعایلیاتهایی نایآگایهایناۀ مغزی (باه عنیای روشدادهیی
یشین) و صممی ،شی فعل (به عنیای روشداد بعدی) بکیر بنیرش ،میصیای گفت
برای هر روشداد  xو فیعل  ،sاگر  xنیم خیصی از فعیلیت مغزِ  sبیشد ،آننیه صممیِ،
 sبه لحیظ علّی صیس روشداد  xممعیّن میشید.
اگر آزمیش هیی لیبت بمیانند نشایی دهند که رابطه مییی  RPو صمامی ،شی فعل همیی
رابطاهای اسااات که در صعرشف بیلی به آی اشااایره شاااد ،آننیه بیشد ذشرفت که نمیشج اشن
آزمیش هی اخمییر (به معنیی نیهمس ایزگراشینه) را صحتالشااعیم قرار میدهند .امی آشی RPهی
رابطاهای دصرمینیسااامی بی قمااادهی و فعلهیی می دارند اگر اشن رابطه برقرار بیشاااد شعنی
فعیلیت RPهی صعیین کنندا فعل شی صمااامی ،فیعل بیشاااد بیشد انمریر داشااامه بیشااای ،که هر
گیه  RPرخ داد بلیفیصله فعل ممنیسر بی آی ه ،رخ دهد منر آنکه اصفیق غیرمعمیلی رخ
داده بیشد .امی آشی RPهی به نحی دصرمینیسمی قمدهی و فعلهیی می را شکل میدهند
همیننینه که میل ( )2009و روسااکیز ( )2011بییی کردهاند در آزمیش هیی لیبت
یساخی برای اشن سیال وجید ندارد .زشرا در اشن آزمیش هی  RPدر ش

فرآشند مییننین

گیری رو به علر 1بدسااات میآشد .زشرا لیبت ممیجه شاااد که نیشزهیی عمااابی 2در هر
1. back-averaging
2. neural noise
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آزمیش

سااابر نیمفهیم شااادی  RPمیشاااد لذا صمااامی ،گرفت صی مییننینحیصااال از

مجمیعهای از آزمیش هی را لحیظ کند .برای اشن هدف او بیشد فعیلیتهیی الکمرشکی مغز
را در آزمایش هایی ممیالی ثبت میکرد که اشن کیر نییزمند به ش
طیل آزمیش

شی چند نلطۀ ثیبت در

بید .اشن فرآشندِ مییننینگیری به صمااارش خید لیبت فرآشندی رو به علر

اساات چرا که در آی هیچ  RPای که س از آی فعلی انجیم نشااده بیشااد ااب و ثبت
نمیشااایدRP .هی فل زمینی ثبت میشااایند که انلبیض میهیچههی به کیماییصر سااایننیلی
بفرساامد صی کیماییصر فعیلیتهیی الکمرشکی مغز را ثبت کند .در غییب چنین ساایننیلی هیچ
فعایلیمی ثبات نمیشاااید .برای مثایل ،در میاردِ إعمایل وصی کاه صمیشل فیعل به انجیم فعل
صیسااا خید او سااارکیب میشاااید هیچ  RPای ثبات نمیشاااید چرا که هیچ انلبیض
میهیچهای محلق نشده است ).(2004, p. 141
امی اشن بکیرگیری اشن روش بدشن معنیساات که می واقعی نمیدانی ،که رابطۀ مییی RP
و فعل صی چه اندازه مسامحک ،اسات 1.زشرا آزمیش هیی لیبت فل شیمل میاردی میشید
که  RPو فعل هر دو محلق شااده بیشااند امی نمیگیشد که اگر  RPفعیل شااید لزومی بیشد
فعل ه ،محلق شید .برای اثبیت صلیزم علّی مییی ش

فعیلیت مغزی خین و عمل ممنیسر

بی آی لیزم اسااات بدانی ،که آشی میشاااید که فعیلیت مغزی رخ دهد و عمل مذکیر در ی
آی رخ ندهد .فرض کنید که  Rنشاااییدهندا زمیی نخسااات شعنی "زمیی شاااروم فعیلیت
مغزی" و  R+نشاییدهندا زمیی بعدی شعنی " Rبعلیوا نی ،ثینیه" اسات .آشی ممکن است
که در  Rفعیلیت مغزی شاروم شده بیشد ولی در حیالی  R+هیچ حرکت دسمی نبیشد
اگر امکیی اشن امر بیشاااد -شعنی اگر ممکن بیشاااد که  RPهی حمی بدوی وقیم حرکت
قمادی ه ،رخ دهند -نمیصیای گفت که  RPهی علّت کیفی برای وقیم حرکت هسمند.
آزمیش هیی لیبت در اشن خماین چه میگیشند صلرشبی هیچ ،زشرا اشن چیزی نیست که
در آزمیش

لیبت صلیشای برای فه ،آی صایرت گرفمه بیشااد .همیننینه که گفمی ،،فعیلیت

الکمرشکی در اشن آزمیش هی صنهی زمینی ثبت و ااب می شااید که حرکت عضااله وجید
 .1برای مشیهده بحث در اشن خمین ن

()Roskies, 2011
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داشامه بیشاد ولی مشاخص نمیشید که وقمی شخص اقدام به بلند کردی دسم

391
نمیکند

فعیلیت مغزی مشیبهی دشد میآشد شی نه.
آشی به لحیظ صجربی شااایاهدی وجید دارد که صیشید کند که رابطۀ مییی RPهی و فعل
غیردصرمینیسااامی اسااات ایسااای باه اشن سااایال مثبات اسااات .در آزمیششااای دشنر از
شارکتگنندگیی خیاسامه میشاید صی بلیفیصله بعد از صممی ،از مییی دکمه راست شی چپ
شاکی را فشاااایر داده و زماایی صمااامی ،را گزارش کننااد (.)Soon et al., 2008
آزمیش گرای در طیل انجیم آزمیش

فعیلیت مغزی آنهی را صیسا دسمنیه صمیشربرداری

( )fMRIثبت کرده و از اشن طرشق صیانسااامند النیی فعیلیت عمااابی آنهی را در نیاحی
خیصاای از مغز 1شاانیساایشی کنند .دادههیی ثبت شااده به آزمیش گرای قدرت ی بینی
صماامی ،شاارکتکنندگیی را میداد .آنهی قیدر بیدند حدود  2صی  14ثینیه قبل از زمینی که
شارکتکنندگیی به عنیای زمیی صممی ،ثبت میکنند اشن ی بینی را انجیم دهند .امی نکمه
مه ،اشن اسات که دقت اشن ی بینی چیزی در حدود  94درصاد بید (به شید داشمه بیشی،
که شاینسای دانسامن ش

روشداد به معنیی امکیی  24درصادیِ وقیم آی است) .اشن شعنی

چهل درصادِ ی بینیهی غیر از صمامیمی بید که صیس شرکتکنندگیی اصخیذ شده بید.
اگر فعیلیت مغزی که به انمخیب  94درصدیِ دکمه راست منجر میشید را * RPبنیمی،،
میصیای انمریر داشات که در  44درصاد از میارد ،س از فعیل شدی * RPدکمه چپ به
جیی دکمه راست انمخیب شید .حیل اگر * RPرا به جیی  xدر صعرشف بیلی از دصرمینیس،
قرار دهی ،هرگز نمیصیانی ،بنیشی ،کااه صمااامی s ِ،بااه لحاایظ علّی صیسااا * RPممعیّن
میشید.
حیل مسااااله اشن اسااات؛ چه صی ااای و صفسااایری برای رابطۀ مییی فعیلیت RPهی و
صماامی،هی و افعیل می وجید دارد برخی بی صیجه به ملیحریت بیلی صفساایر جیشنزشنی از اشن
رابطه ارائه کردهاند .مطیبق اشن صفساایرRP ،هیی فعّیل شااده در زمیی  Rصاارفی ش

عیمل

بایللیّه – و نه علت کیفی – برای وقیم فعل اسااات .به همین دلیل اسااات که فعیلیت آنهی
.1مثل  BA10در نیحیه قشر می قطبی یشینی ()frontopolar cortex
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گیهی اصاالی به انجیم فعل منجر نمیشااید .اشن شعنی فعیلیّت RPهی را نبیشد علّت صماامی،
آگیهینه بدانی .،اصاالی در زمیی  Rهنیز صماامی ،آگیهینهای برای انجیم عمل اصخیذ نشااده
اسات .صممی ،آگیهینه کمی بعد از شروم سیننیلهی اصخیذ میشید .و همین نشیی میدهد
که چرا شروم فعیلیت الکمرشکی لزومی به انجیم عمل منجر نمیشید.
طرفاادارای اشن دشاادگاایه – از جملااه آلفرد میاال -معملاادنااد کااه فه ،ناایدرسااات از
آزمایش هاایی لیباات محمااایل عاادم شااافاایفیاات و دقّات در مفاایهی ،بکاایر رفمااه در اشن
آزمیش هیساات .لیبت مفیهیمی مثل قمااد ،صماامی ،،صمیشل و میل را جیبجی و به ش

معنی

بکیر برده اسات درحیلی که صفیوتهیی روشنی مییی حیلیت اننیزشی 1همچیی صمیشل 2و
میل 3و حیلیت اجراشی 4مثل صممی ،شی قمد وجید دارد .برای دسمییبی به صفسیر درست از
دادههیی لیبت بیشد مییی اشن دو نیم از حیلیت ذهنی فرق بنذارش .،صمااامی،هیی می اغلر
دلیال-محیر هسااامند درحیلی که صمیشلیت میصیانند فیقد دلیل بیشاااند .برای مثیل ،ممکن
اسات که من میل داشمه بیش ،که غذای شمی را بخیرم ولی ه،زمیی دلیشلی داشمه بیش ،که
اشنکیر را انجیم نده( ،برعکسِ آی ه ،صایدق است؛ شعنی گیهی ممکن است دلیشلی برای
انجیم کیری داشامه بیشا ،که میلی به انجیم آی ندارم) .کسای میصیاند به کیری میل داشمه
بیشد بدوی آنکه ذهن

را در خمین انجیم شی عدم انجیم آی سر و سیمیی داده بیشد .اشن

سااخن بعد از اصخیذ صماامی ،درساات نیساات .بعد از شااکلگیری قمااد شی اصخیذ صم امی،،
شاخص به لحیظ ذهنی صکلیف

را بی آی فعل روشن کرده است .شکی از شیاهد اشن مدعی

دشدگیه خید لیبت اساات .او معملد اساات که فیعل میصیاند بعد از شااروم  RPآی را وصی
کناد .کنمرل وصیشی زماینی معنای دارد کاه هنیز صکلیف فایعال بای انجیم شی عدم انجیم فعل
روشن نشده بیشد.
ملیحریصی که مطرح شاد نشیی میدهد آنچه بی شروم فعیلیت  RPدشد میآشد قمد
شی صمامی ،آگیهینه نیسات بلکه نیعی میل است .صممی،هیی آگیهینۀ می نه در زمیی شروم
1 .motivational states
2 .desire
3. urge
4. executive states

نقد و بررسی آزمایش های لیبت /بهرام علیزاده

392

فعیلیت  RPبلکه کمی بعدصر اصخیذ شاده است .مطیبق اشن دشدگیه ،شکلگیری صممی ،شی
قماد فرآشندی دو مرحلهای دارد .در گیم نخست ،صرفی میل شی صمیشلی نیآگیهینه در فیعل
شکل میگیرد و در گیم دوم است که فیعل به نحی آگیهینه صممی ،میگیرد .اشن دسمه از
حیلیت ذهنی ممیخر (که در گیم دوم شکل میگیرند) فعیلیت مغزی ( )RPمربیط به خید
را دارند .بنیبراشن می بی دو دساامه از RPهی میاجهیRP ،هیی اولیه که بی صمیشلیت می ارصبیط
دارند وRPهیی ممیخر که بی صماامی،هیی آگیهینۀ می مرصب اند .صماامی ،شی قمااد نزدش
کمی بعاد از RPهیی اولیه شاااکل میگیرد .شعنی فیعل بعد از آنکه از میل شی صمیشل خید
بیخبر شاااد صمااامی ،آگیهینه به انجیم شی صرک فعل میگیرد .هیچ دلیلی وجید ندارد که به
نحی قیطع صیشید کند که زمیی شاااکلگیری صمااامی ،همزمیی بی فعیل شااادی RPهیی اولیه
است .بنیبراشن بی دو فر یه برای صفسیر دادههیی لیبت میاجهی،
 -1مغز حدودا ش

سیم ثینیه قبل از آگیهی فیعل ،صممی ،به حرکت دست میگیرد.

 -3شاروم فعیلیت الکمرشکی مغز در حیالی  224میلیثینیه قبل از عمل صرفی علت بیللیه

1

برای صممی ،بعدیِ فیعل است.
بااه لحاایظ صجربی برای فر ااایااه دوم شااایاهاادی نیز وجید دارد .در آزماایششااای
) (Haggard & Magno, 1999, p. 104از شاارکتکنندگیی خیاساامه شااد صی به
سااایعت لیبت (همیی سااایعمی که در آزمیش
درشیفت ش

لیبت بکیر گرفمه شاااد) ننیه کنند و س از

ساایننیل صاایصی بی ساارعت هرچه صمیمصر دکمهای را فشاایر دهند .زمینی که

شااارکتکنندگیی صمااامی ،میگیرند (زمینی که بی  Wنشااایی دادش )،صی زمینی که انلبیض
میهیچههی صاایرت میگیرد فیصاالهای در حدود  321میلیثینیه بید .جیلر اساات که اشن
زمایی بسااایایر نزدشا

باه زمایی  Wدر آزمیش

شااارکاتکنندگیی در آزمیش

لیبت اسااات .به شید داشااامه بیشاااید که

لیبت در زمیی  -344میلیثینیه خبر از صمااامی ،خید برای

حرکت دسامشایی داده بیدند .اشن شعنی زمیی شکلگیری صممی ،آگیهینه زمینی در همین
حیالی است و نه قبل از آی.
1. potential cause
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همچنین از جملاه آزمایش هیشی که صفسااایر علّی از RPهی را بی چیل

جدی میاجه

میکند آزمیششی است که هرمیی و دشنرای (  )Herman et al., 2008انجیم دادهاند.
در اشن آزمیش

-که نساخۀ اصالیحشادا النیی لیبت بشمیر میآشد -از شرکتکنندگیی

خیاساامه شااد صی به محی درشیفت ساایننیل الکمرشکی شکی از دو دکمۀ ی
دهند .در اشنجی نیز همچیی آزمیش

لیبت ش

رو را فشاایر

 RPدرسات قبل از حرکت فعیل میشاید.

ولی مهممر اشنکاه شاااروم فعایلیات اشن  RPحمی قبل از درشیفت صحرش

الکمرشکی بید.

محللیی از اشن آزمیش

چنین نمیجه گرفمند که  RPفعیل شاااده ممعین کنندا فعل نیسااات

بلکه صارفی بییننر ش

انمریر عیم و کلّی است (حیلت انمریر فیعل برای انجیم فعل) .علیوه

براشنکه محل شااروم فعیلیت الکمرشکی مغز ( )RPکه در اشن آزمیش هی ثبت میشااید در
نیحیهای از مغز ( 1)SMAاساات که إساانید نل
میکند .از دهههی ی

علّی به آی را بی صردشدهیی جدی میاجه

روشاان شااده اساات که اشن نیحیه از مغز زمینی شااروم به فعیلیت

میکند که شاااخص فعل را صمااایر و طراحی میکند بدوی آنکه لزومی آی را انجیم دهد
( .)Roland et al, 1980اشن ساااخن باه اشن معنی نیسااات که فعیلیت در  SMAهرگز
نمیصیاند علّت حرکت شااید 2بلکه به اشن معنیساات که شااروم فعیلیتِ  RPنمیصیاند به
نحی اروری نمیشندا نرویهیشی بیشاد که صممی ،به حرکت را صحتالشعیم قرار میدهند
چرا که حمی در میارد عدم انجیم فعل نیز RPهی امکیی فعیل شادی دارند .به دشنر سخن،
RPهی در نیحیۀ  SMAصااارفی نمیشندا فعلهیی صمااایر شاااده هسااامند و نه فعلهیشی که
رورصی قرار است انجیم شیند.
 .6همسازگرایی و آزمایشهای لیبت

در بخ

یشین بییی شد که ملدمه ( )1اسمدلیل بیلی نیدرست است زشرا آزمیش هیی لیبت

هرگز نشایی نمیدهند که افعیل شرکتکنندگیی محمیل صممی،هیی نیآگیهینۀ آنهیست.
اگر ملیحریت بخ

( )2درساات بیشااند قیعدصی نبیشد ننرانیای از بیبت گزارا ( )3وجید

 .1نیحیهی محرّک صکمیلی ()supplementary motor area
 .3برای مثیل دستک ،میدانی ،که وقمی صحرش

الکمرشکی انجیم میشید فعیلیت در  SMAفعل را در ی دارد.
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داشامه بیشاد .امی بییشید فرض کنی ،که اشن صفسیری درست از آزمیش هیی لیبت است که
افعیلِ فیعل صیسااا صمااامی،هیی آگیهینۀ او شاااروم نمیشاااید .آشی اشن برای ارادا آزاد
دردسارسایز نیسات مطیبق بی فه ،ممعیرف از فیعلیت آدمی ،می خیلق افعیلمیی هسمی ،و به
همین دلیل مساایل آنهی بشمیر میآشی .،در صیرشی فلسفه نیز صمیشز مییی فعل اخمییری و فعل
غیراخمییری بر اسیس مفهیم "خیاست" 1بییی میشده است؛ افعیل اخمییری آنهیشی هسمند
که بی خیاساتِ می شاروم شده بیشند .فعل˚ نیعی حرکت بدنی است و خیاست˚ گینهای
اندششاه 2اسات که از مجمیعۀ حیلیت مثل بیور ،صمیشل ،قمااد و دلیل صشااکیل شده است.
اشنکه چطیر ش

امر ذهنی قیدر اسااات صی حرکمی بدنی را دشد آورد مساااالهای بغرنج و

قدشمی در صیرشی فلسافه –بیشژه در دوره جدشد– است .ولی عمیمی چنین نداشمه میشید
که خیاسات شی اراده آغیزگرِ فعل 3است .اشن دشدگیه در دورا مدری نیز صیس بسییری از
فلیسافه ذشرفمه شاده اسات .افعیل می س از صجربهای درونی حیصال میشاید که از نل
علّی نسابت به فعل برخیردار اسات .بنیبراشن ،صجربۀ اراده شی خیاسات که از آی به قمد شی
خیاسااات صعبیر کردش ،کیرکرد مهمی در رفمیرهیی اخمییری می دارند .وشژگی مه ،قماااد
که در حیلیت اننیزشاای دشنر  -مثل صمیشل -مفلید اساات صعهد عملی 4شاخص صاایحر
قماد اسات .قمادِ  Aمساملزم آی اسات که ذهن در میرد انجیم  Aبه نمیجه رسیده بیشد.
شعنی فیعل ممعهد شااده بیشااد که آی قمااد را (اکنیی شی در آشنده) عملی کند ،هرچند که
اشن صعهدِ عملی لزومی نبیشد غلبهنی ذشر بیشد.

5

امی وشلییم جیمز معملد اسات که لیزم نیسات افعیل می بعد از "صجربۀ اراده شی خیاست"
محلق شایند صی اخمییری محسایب شایند ( .)James, 1981, p. 1104صنهی در شراش
چیل

براننیز اساات که آگیهی ی

از انجیم فعل اخمییری ،در قیلر ش

حک ،شی جیاز

1. volition
2. thought
3. action initiator
4. practical commitment
 .2برای صی ی مفمل در اشن زمینه ن

)(Mele, 1992, chs. 9 and 10
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شای ر ااایشت فهیر میکند ولی افعیل اخمییری معمیلی ه،زمیی بی بیزنمیشی ذهنی آی فعل
در سیحت آگیهی رخ میدهند ( .)ibid, p. 1130برای روشن شدی مطلر شیشد خیب
بیشد که از صمیشز جیی سرل مییی دو نیم قمد کم
"-1قماد یشاین"1؛ که ی

بنیرش)Searle, 1983, ch.3( ،

از شاروم عمل شکل میگیرد و " -3قمدِ حین فعل" 2که

در فرآشند انجیم فعل شاکل میگیرد .روشان است که نل

قمد یشین˚ آغیزگری است

در حیلیکه قمادِ حین فعل که بعد از شاروم فعل شاکل میگیرد فیقد چنین نلشی است.
بسااییری از افعیل قماادی در زندگی روزمرّه بدوی شااکل گیری هرگینه قمااد یشااین –
آگیهینه شی غیرآگیهینه  -به نحی خیدجیش و از سااار عیدت انجیم میشااایند امی اشن بدای
معنی نیساات که آنهی قماادی نیساامند 3.خیلی از اوقیت کلمیصی که می شاات ساار ه ،ردشف
کرده و بیایی میکنی ،بادوی صفکر قبلی بیایی میشااایند .به ش

معنی آنهی آغیز آگیهینهای

ندارند ولی شاکی نیسات که شخص نسبت به آنهی مسایل است و اگر مسایلیت به معنیشی
از اخمییر وابسمه بیشد ،س اشن افعیل بیشد آزادانه انجیم شده بیشند.
ملدمه ( )3از اساامدلیل بیلی میگیشد که فعل صنهی زمینی آزاد محساایب میشااید که
خیسامنیه آی˚ صمامی،هیی آگیهینۀ شاخص بیشد .ولی آزمیش هیی لیبت میصیانند نشیی
میدهند که خیاساتهیی می آغیزگر صمامی،هی و افعیل می نیسامند .آشی اشن به اشن معنیست
که می آزاد نیسامی ،برای بررسای اشن مسااله لیزم است اندکی در معنیی "آغیزگر بیدی"
صایمّال کنی .،ش

روشداد به چه معنیشی میصیاند ش

فعل را آغیز کند دساااتک ،به دو

معنی
الف -روشداد  aفعل  bرا آغیز میکند صنهی اگر روشداد  aخیسمنیه روشداد  bبیشد.
ب -روشاداد  aفعال  bرا آغایز میکند صنهی اگر روشداد  aخیسااامنیه روشداد  bبیشاااد و
روشداد  aغیرمعلیل بیشد.

4

1. prior intention
2. intention in action
 .2برای مشیهده بحث در اشن بیره ن
 .4ن

))Bayne, Tim, 2011

()Levy & Bayne, 2004
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بی صیجه به اشن دو معنی از "آغیزگر بیدی" میصیای ملدمه ( )3را به دو صیرت فهمید
(* -)3فعل صنهی زمینی آزاد محسااایب میشاااید که خیسااامنیه آی˚ صمااامی،هیی آگیهینۀ
شخص بیشد.
(** -)3فعل صنهی زمینی آزاد محسایب میشاید که خیسامنیه آی˚ صممی،هیی آگیهینهای
بیشد که خیدشیی معلیل علّت دشنری نیسمند.
صفسایر شاکیکینۀ دادههیی لیبت میگیشد که اگر علّت کیفی برای وقیم صممی،هیی
آگیهینه وجید داشامه بیشد آی صممی،هی دشنر آزادانه اصخیذ نشدهاند .به دشنر سخن ،اگر
شاکل گیری آگیهی محمایل ش
نخیاهد میند .من در بخ

فرآشند دصرمینیسمی بیشد دشنر جیشی برای اخمییر بیقی

قبلی اشن ساخن را در قیلر اسمدلیل زشر بییی کرده و ملدمه د-

 3را میرد بررسی قرار دادم.
د 1-صحلق اراده آزاد مسملزم کذب دصرمینیس ،است.
د 3-آزمیش هیی لیبت نشاایی میدهد که فرآشند شااکلگیری صماامی،هیی می دصرمینس امی
است.
د 2-بنیبراشن آزمیش هیی لیبت نشیی میدهند که انسییهی فیقد ارادا آزاد هسمند.
اکنیی قماد دارم ملدمۀ د 1-از اشن اسامدلیل را بررسی کن .،د 1-میرد ذشرش همه
فلیسافه نیسات و اگر کسی آی را ناذشرد نییزی به ذشرش (** )3ندارد .برای اشن دسمه از
فلیسااافه ،ذشرش (* )3کیفی اسااات صی شاااخص را صااایحر اراده آزاد بدانند .و از قضااای
آزمایش هایی لیبات صیای ابطیل (* )3را ندارند .بنیبراشن حمی بی ذشرش صمیم مفرو ااایت
آزمایش هایی لیبات ،بیشد گفت که نمیشج اشن آزمیش هی معنیشی از اخمییر را هدف گرفمه
است که میرد نرر بسییری از فیلسیفیی نیست.
نایهمسااایزگراشایی – و بطیر خین اخمییرگراشیی -البمه معملدند که فیعل برای آزاد
بیدی نییزمند به امکییهیی بدشل اسااات ،شعنی بیشد بمیاند به گینۀ دشنر عمل کند .صیانیشی
انجایم فعل به گینه دشنر مساااملزم آی اسااات که فیعل بمیاند به گینه دشنر انمخیب کند.
دصرمینیس ،به اشن معنیست که فیعل نمیصیاند به گینۀ دشنر انمخیب کند .بنیبراشن اگر د3-
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درسااات باایشاااد اخمیاایرگراشی ناایدرسااات خیاهااد بید .بااه اشن معناای احمماایلاای برخی از
نیهمسایزگراشیی 1از گزارا (** )3حمیشت کنند امی همه فلیسفه بی اشن دشدگیه میافق نیسمند.
برای مثیل ،همسایزگراشیی گزارا د 1-را گزارا درسامی نمیدانند .همساایزگراشی میگیشد
که معنیشی مه ،از آزادی و نیز مسااایلیت ذشری بی صعیّنگراشی (دصرمینیساا )،علّی همساایز
اسااات .طرفادارای اشن دشادگایه می اذشرناد کاه صمایم رفمیرهیی آدمی معلیلِ اااروری
روشدادهیی یشاین به همراه قیانین طبیعت اسات .از قضی جذابیت اشن دشدگیه نیز از همین
آمیزه نیشاای میشااید زشرا حمی صاادق شلینی صعینگراشیِ علّی اشن بیور که می فیعلهیشی
(گیهی) آزاد و به لحیظ اخلیقی مسااایلی ،را صغییر نمیدهد .ممعیّن بیدی جهیی مسااملزم اشن
نیساات که می در انجیم امیر بیصیثیر بیشاای .،برای مثیل ،حمی در ش
نمیصیای به بیمیر گفت که «مراجعه به زشااا

دنییی دصرمینیساامی نیز

در بهبید صی بیصیثیر اسااات» صااارفی به اشن

دلیل که «در صلدشرت چنین ننیشامه شده است که بهبید نخیاهی شیفت» .صدق دصرمینیس،
نبیشد ارورصی در سایحت دشدارشنیسینه بروز شیب د .به لحیظ دشداری اشن برای من صلرشبی
قطعی است که میصیان ،به زش

مراجعه کن ،شی نه ،و در اشن شراش ِ نیممع ّین (نیممعیّن در

ساایحت دشداری و نه ممیفیزشکی) من در حیل صماامی،گیری دربیرا آشندهام هساام .،من بی
اصخیذ صمامی ،به صردشدهیی روانشانیخمی خید یشیی میده .،امی اشن مساملزم آی نیست که
نرویهیی عمااابی من فیقد علل کیفی بیشاااند .به اشن معنی صمااامی،هیی من در عین اشنکه
دارای علت کیفی در سیحت عمبی هسمند ،میصیانند آغیزگر افعیل من نیز بیشند.
 .1برخی از اخمییرگراشیی ورود عدم صعیّن به فرآشند صممی،گیری را مرهیی وجید ش

2

"علّت بیعلت" در اشن

فرآشند می دانند .ولی اشن سخن حمی در میرد همۀ اخمییرگراشیی نیز صیدق نیست .برای مثیل ،اخمییرگرای معیصر،
رابرت کین ،چنین سخنی را نمی ذشرد .ن

()Kane, R. 1996, p. 115

 .3همسیزگراشیی بی روشهیی ممفیوت همسیزی اخمییر و صعینگراشی را اثبیت میکنند .دسمهای از آنهی که معملدند
ییندی روری مییی «آزادی» و «صیانیشی انجیم فعل بهگینه دشنر» برقرار است صلیش میکنند صی مفهیم «صیانیشی» را به
نحی شرطی صفسیر کنند .برخی دشنر صحلیل شرطی را نه به دلیل نیدرسمی بلکه به دلیل بیاهیمیِ آی کنیر میگذارند.
شعنی معملدند که اشن نیم از صیانیشی برای مساله آزادی اراده اصلی مه ،نیست .برای مثیل ،هری فرانکفیرت معملد
است "صیانیشی انجیم فعل بهگینه دشنر" در برخی بیفتهی به طیرکل نیمرصب است .مطیبق اشن دشدگیه مسالۀ آزادی

نقد و بررسی آزمایش های لیبت /بهرام علیزاده

391

امی کدام معنیی آزادی به فه ،ممعیرف نزدشکمر اسااات صمااایر راشج اشن اسااات که
شااهید ممعیرف به آزادی نیهمساایزگراشینه نزدش

صر اسااات .امی مطیلعیصی وجید دارد که

نشااایی میدهناد صمااایر عیمیینه از مفیهیمی چیی عیملیّت ،آزادی و مساااایلیت ذشری از
انساجیم و شکایرچنی برخیردار نیست .برای مثیل شیوی نیکیلز نشیی میدهد که انسییهی
مساااایلیت ذشری را در برخی بیفمهی و شاااراش بی صعینگراشی همسااایز و در برخی بیفتهی
نیهمساایز میدانند ( .)Nichols, S. 2006اشن شعنی می در شااراش ممفیوت شااهیدات
ممفایوصی دربیب آزادی از خید بروز میدهی 1.،در مطیلعهای دشنر وقمی آزمیش گرای از
مسااایلیّت ذشری نساابت به روشدادهیی دو جهیی ممفیوت (میجبیّمی و غیرمیجبیّمی) ساایال
کردند مشاایهده شااد که بی افزاش

میلّفههیی عیطفیِ داساامیی فر اای ،شاارکتکنندگیی

یسااایهیی بیشااامر نیهمسااایزگراشینه و زمینی که میلّفههیی عیطفی به حدّ صااافر رساااید
یسایهیی همسایزگراشینه دادند .همچنین در میرادی که صیصیفیت ارائه شده محسیس و
انضامیمی اسات صمیشل به همسیزگراشی بیشمر است و در میاردی که مساله انمزاعیصر بیده
و بیشد صااارفی در ملیم نرر بی آی میاجه شااایش ،صمیشل به نیهمسااایزگراشی بیشااامر اسااات
) .(Nahmias, E., 2005اشن نمیشج را به طرق مخملفی میصیای صفسااایر کرد .ش

راه

اشن اسااات که صمااایر عیمیینه از مفیهیمی چیی عیملیّت ،آزادی و مساااایلیت ذشری فیقد
اراده از مفیهی ،ممیفیزشکی مثل دصرمینیس ،و اشندصرمینیس ،فیصله گرفمه و بی مفیهی ،ارزشی همچیی مسایلیت ذشری و
معلیلیت مرصب میشید .وقمی ش

دزد برای غمر امیالمیی شمی را به قمل صهدشد میکند ،کسی انمریر ندارد که از

انجیم خیاسمۀ او سربیز بزنید .بی آنکه در میاردی از اشن قبیل شمی – به معنیی ممیفیزشکی -از امکییهیی بدشل
برخیردارشد ولی فعل شمی آزادانه بهشمیر نمیآشد .من در اشن ملیله صحلیل شرطی را بررسی کردهام
علیزاده ،بهرام" ،مفهیم صیانیشی و راهکیر شرطی میر" ،نلد و نرر ،دوره  ،32شمیره  ،81بهیر  ،1212صص .22-12
و برای مشیهده دشدگیه فرانکفیرت به اشن ملیله مراجعه کنید
Frankfurt, Harry G. “Alternate Possibilities and Moral Responsibility,” Journal of
Philosophy 66, 829–39.
 .1همچنین در مطیلعیصی که بی هدف دستشیبی به مدلی از چنیننی صبیین و ی بینی کیدکیی از رفمیرهیی دشنرای
انجیم شده است ،نمیشج نشیی میدهد که انسییهی در ی بینی و صبیین رفمیرهیی دشنرای مفهیمی غیرمیجبیّمی از انمخیب
در ذهن ندارند .برای مثیل بننرشد به ()Nichols, S., & Stich, S. 2003

324

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شمارة  ،32پاییز و زمستان 8231

انسااجیم اساات .راه دشنر اشن اساات که بنیشی ،مفهیم عیمیینه از اخمییر و مسااایلیت ه،
حایوی میلفاههیی همسااایزگراشینه و ه ،حیوی میلفههیی نیهمسااایزگراشینه اسااات .بی هر
صفسااایری از اشن مطایلعایت ،بیشد گفت که آزمیش هیی لیبت نمیصیانند صمیم معینی میرد
نرر از اخمییر را صحتالشاااعیم قرار دهند .و اگر کسااای باذشرد که معنیی همسااایزگراشینه
معنایی مهمی از آزادی اسااات که مبنیی مساااایلیت اخلیقی اسااات ،نمیشج آزمیش

لیبت

صهدشدی برای آی دشد نخیاهند آورد.
نتیجهگیری

من در اشن ملیله نخست گزارشی از آزمیش هیی چیل براننیز لیبت ارائه کردم که نشیی
میداد صغییرات الکمرشکی ( )RPدر مغز  224میلیثااینیااه قباال از انلباایض ماایهیچااههاای رخ
میدهد و اشااخین  444-224میلیثینیه بعد از آغیزِ  RPو 344میلیثینیه (بی احمساایب 24
میلیثینیه خطی  124میلیثینیه) ی

از آنکه عمل آغیز شااید ،از قماادِِ خید برای انجیم

عمل آگیه شدند .ساس بر اسیس اشن نمیشج اسمدلیلی را صیرصبندی کردم که میرد اسمنید
بساییری از شاکیکیی در حیزا ارادا آزاد اسات .مطیبق بی اشن اسامدلیل ،افعیل میرد مطیلعه
در آزمیش هیی لیبت صیساا صماامی ،آگیهینۀ شااخص آغیز نمیشااید و فعل صنهی زمینی
آزاد محسایب میشاید که صیسا صمامی،هیی آگیهینۀ شخص آغیز شده بیشد .در ادامۀ
ملیله صلیش کردهام نشیی ده ،که اشن اسمدلیل درست نیست .برای اشن منریر ،در بخ

4

ملیله نخساات نلدهیشی را به ملدمۀ ( )4اساامدلیل وارد کردهام .ملدمۀ ( )4مدّعی اساات که
افعایل میرد مطایلعاه در آزمایش هیی لیبت نمینۀ خیبی هسااامند از افعیلی که در زندگی
روزمره آزاد شامرده میشایند .امی اشن ساخن درسات نیست .به دو دلیل  -1اشن افعیل –
برخلیف افعیل روزمرّه -ارصبیط عیفی بی دلیل دارند .اگر از شرکتکنندگیی بارسید که
«چرا اکنیی » آنهی دلیلی برای انمخیب اشن لحره ندارند -3 .بیشاامر صماامی،هیی مه ،می در
زندگی روزمرّه دو میلّفهای هسامند میلفه چیسامی 1و میلفه زمینی 2و مساله مه،صر اغلر
1. what-component
2. when-component
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به اولی شعنی چیسااامی شی نیم فعل برمیگردد ،درحیلیکه آزمیش هیی لیبت بر میلفۀ دوم
صمرکز میشیند.
حمی اگر اشکیل اول را نیدشده بییننیرش ،،مشکل دشنری نیز ی

روی آزمیش هیی

لیبات وجید دارد کاه ملادماۀ ( )1اسااامادلایل را هادف میگیرد و من در بخ

 2به آی

رداخمهام .ملدمۀ ( )1میگیشد به صاارف اشنکه  RPحدود نی ،ثینیه (شی کمی بیشاامر) قبل
از انجیم فعل رخ داده است نشیی میدهد که صممی،هیی می نیآگیهینه اصخیذ شدهاند ،به دو
دلیل  -1برای اثبیت نیآگیهینه بیدی صمامی،هی بیشد صلیزم علّی مییی  RPو صممی،هی ثیبت
شاااید درحایلیکاه آزمایش هایی لیبات صیای اثبایت چنین صلایزمی را ندارند زشرا در اشن
آزمیش هی صنهی RPهیشی ثبت میشایند که به فعل منجر شاده بیشند .نمیصیای از اشن دادا
صجربی نمیجه گرفت که هرگیه  RPفعیل شااید لزومی بیشد فعل ه ،محلق شااید .در همین
بخ

باه شااایاهد صجربی دشنری اسااامنید شاااده که صیشید میکند رابطۀ مییی  RPو فعل

غیردصرمینیساامی اساات -3 .صفساایر دشنری از رابطۀ  RPو صماامی ،آگیهینه وجید دارد که
شاایاهد صجربی را بهمر صی اای میدهد .مطیبق بی اشن صفساایر ،آنچه بی شااروم فعیلیت RP
دشد میآشد قماد شی صمامی ،آگیهینه نیست بلکه نیعی میل است .صممی،هیی آگیهینۀ می
صنهی کمی بعد از شاروم فعیلیت  RPاصخیذمیشااید .به لحیظ صجربی شایاهدی نیز به سااید
اشن صفسیر وجید دارد که در همین بخ
در بخ

به آی اشیره کردهام.

 9انملاید دشنری را مطرح کردهام که کمی ممفیوت اسااات .هدف اشن نلد

ملدمۀ ( )3از اساامدلیل بیلیساات .در اشن بخ

فرض را بر اشن گذاشاامهام که آزمیش هیی

لیبت به نحی ر اایشتبخشاای نشاایی میدهند که صماامی،هیی آگیهینۀ می معلیل ااروری
روشدادهیی یشین (شعنی RPهی) هسمند .آشی اشن نشیی میدهد که می فیقد اخمییرش ،ملدمه
( )3میگیشد که فعل صنهی زمینی آزاد محساایب میشااید که خیساامنیه آی˚ صماامی،هیی
آگیهینۀ شاخص بیشاد ،شعنی صیسا صممی،هیی آگیهینۀ می آغیز شده بیشند .من مییی دو
معنی از "آغیزگر بیدی" فرق گذاشاامهام؛ معنیی قیی و معنیی ااعیف .همچنین دو معنی از
ارادا آزاد (همسااایزگراشایناه و نایهمسااایزگراشینه) را از ه ،صفکی

کردهام .اگر کسااای
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همسااایزگراشی را باذشرد نییزی به ذشرش معنیی قییِ "آغیزگر بیدی" ندارد .از سااایشی،
آزمایش هایی لیبات صیای ابطایل معنایی اااعیف "آغایزگر بیدی" را ندارند .لذا حمی بی
ذشرش صمیم مفرو ایت اشن آزمیش

و صدق ملدمیت دشنر اسمدلیل بیلی ،میصیای گفت

که نمیشج اشن آزمیش هی معنیشی از اخمییر را هدف گرفمه اسااات که میرد نرر بساااییری از
فیلسیفیی نیست .به نرر میرسد که مجمیعۀ ملیحریت انملیدی که در بخ هیی  2 ،4و 9
مطرح شد نشیی میدهد که نمیجۀ شکیکینه از آزمیش هیی لیبت ش
و فیقد دلیشل کیفی است.
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