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  چکیده
از جانـب   ،به عنوان یک محدودکننده براي آزادي انسان »مسئولیت«ها بوده است. همچنین  انساننظر  مطمحآن از دیرباز  ةو محدود »آزادي«

انـد. ازآنجاکـه     توجـه کـرده  به این دو موضوع نی هستند که ز جمله فیلسوفاا مصباح و ژان پل سارتر اهللا است. آیتفیلسوفان اخالق مطرح بوده 
آینـد، بـه طـور طبیعـی در خصـوص       شمار مـی  بهالحادي مکتب اگزیستانسیالیسم  ۀیکی از این دو فیلسوف، مسلمان و موحد و دیگري از شاخ

آزاد نیست انسان که در آن را و تنها حالتی داند،  دارند. سارتر انسان را برابر با آزادي مینظرهاي فراوانی  انسان اختالف »مسئولیت«و  »آزادي«
 تأکیـد مصباح بر آزادي انسان  اهللا آیت ،ز سوي دیگراست. اهمچنین براي انسان قایل به مسئولیت جهانی تواند آزاد باشد.  داند که نمی وقتی می

هاي آنهـا   است. در این مقاله، با توجه به تفاوت فراوان نظرات این دو فیلسوف، دیدگاهها قایل  ئولیتهمچنین براي انسان انواعی از مسکند.  یم
  گردیده است.بررسی  صورت تطبیقیبه 

  ، آزادي، مسئولیت.سارتر، اهللا مصباح آیت ها: کلیدواژه
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  مقدمه
دیگر موجودات، در مکاتـب و   نسبت بهبه عنوان امتیاز بشر  »آزادي«

 ،در ایـن میـان   ادیان مختلف از اهمیت واالیی برخوردار اسـت. البتـه  
ـ   انـد  همسیر افراط و برخی هم تفریط پیموداي  هعد ، آنهـا  ۀکـه از جمل
  به تفویض اشاره کرد. معتقدانن به جبر و توان به قایال می

 است. معمـوالً  »مسئولیت«مرتبط با آزادي بشر،  مسائلیکی از 
دانند، تـا از   می انسان را داراي مسئولیت ،ن به آزادي، در کنار آنقایال

هرج و مرج و دیگر تبعاتی که ممکن است انسان در اثر آزادي دچـار  
مسئولیت هـم ماننـد آزادي بـراي     ،جلوگیري کنند. بنابراین ،آن شود

مسـئله،  حـدود و ثغـور ایـن دو     ة. اما درباردارد انسان اهمیت فراوانی
نظرهاي بسیاري وجود دارد. این نوشتار از میـان مکاتـب، دو    اختالف

اهللا  آیتو از میان این دو مکتب،  ،»اگزیستانسیالیسم« مکتب اسالم و
ــارترو  مصــباح ــل س ــده اســت ژان پ ــات را برگزی ــارتر. نظری در  س
هایی که از او منتشر شده و همچنین در مقـاالت و کتبـی کـه     کتاب
. همچنـین  اسـت وي به چـاپ رسـیده، در دسـترس همگـان      ةدربار

هـا و   هـا و سـخنرانی   در جاي جاي کتاب اهللا مصباح آیتهاي  دیدگاه
هـاي ایـن دو    نوشـتاري کـه دیـدگاه   است. لـیکن  ایشان موجود  آثار

، بــه صــورت تطبیقــی »مســئولیت«و  »آزادي« دربــارةفیلســوف را 
و  »آزادي«تعریف مفـاهیم   روي، بدین. یافت نشدبررسی کرده باشد 

این دو فیلسوف موحـد و  هاي  و همچنین تفاوت دیدگاه »مسئولیت«
این مفاهیم، ضمن توضیح و تبیین، دربارة تب متفاوت ملحد از دو مک

  .گردد میبررسی و مقایسه 
 دربـارة  سـارتر و  اهللا مصباح آیتهاي دیدگاه  تفاوت ال اصلی:ؤس

  چیست؟ »مسئولیت«و  »آزادي«
ــاهیم ســؤاالت فرعــی از  »مســئولیت«و  »آزادي«: تعریــف مف

چیسـت؟ آیـا انسـان داراي آزادي و     سـارتر و  اهللا مصـباح  آیتدیدگاه 
و  اهللا مصـباح  آیـت آزادي و مسئولیت از دیدگاه  ةمسئولیت است؟ دایر

  ؟است چقدر سارتر

  دربارة اختیارمصباح  اهللا آیتدیدگاه الف. 
  »اختیار«مفهوم . 1

، در عـرف و نیـز در مباحـث    »اختیار« ة، واژاهللا مصباح آیتاز دیدگاه 
  رود: به کار می جانظري، به چند صورت و در چند 

اگر کسـی از روي   :گوییم در فقه می . در مقابل اضطرار: مثال1ً

امـا از روي   ،اختیار بخواهد گوشت مردار بخورد جـایز نیسـت  

 ،افتد اضطرار اشکال ندارد؛ یعنی اگر نخورد جانش به خطر می

  ه او روي خواهد آورد.یا ضرري بسیار شدید ب

 ؛. در مقابل اکراه: این مورد بیشتر در امور حقوقی کاربرد دارد2

گوییم: یکی از شرایط بیع آن است که اکـراه در کـار    می ،مثالً

نباشد و معامله با اختیـار انجـام شـود. اکـراه آن اسـت کـه       

شخص، تهدید به ضرر شود و به سبب تهدید شخص دیگر، 

داد  و اگر تهدید در کار نبود آن را انجام نمی ،کار را انجام دهد

این اسـت کـه در    »اکراه«و  »اضطرار«کرد. فرق  و اختیار نمی

ط یاضطرار، تهدید غیر، در کار نیست و شخص بر اثـر شـرا  

  ناگزیر است کاري را انجام دهد. ،خاص و استثنایی خود

به معناي قصد و گزینش: در فلسفه، فاعلِ فعل را  »اختیار«. 3

فاعـلِ  «کـه یکـی از آن اقسـام،     انـد  هبه اقسامی تقسیم کرد

هـاي مختلـف و    و او کسـی اسـت کـه راه    ،نام دارد» بالقصد

سنجد و یکـی را انتخـاب    همه را می ؛روي دارد متعددي پیش

نامیـده   »اراده و اختیـار «کند. این قصد و گزینش، گـاهی   می

بایسـت کـار    هایی اختصاص دارد کـه مـی   شود و به فاعل می

خودشان را قبالً تصور کرده باشند و نسبت به آن شوقی پیـدا  

گاه تصمیم به اجراي آن بگیرند، هرچند این گزینش  کنند و آن

 (تصمیم) به دنبال تهدید غیر یا در شرایط استثنایی اتخاذ شود.

در معنایی وسیع به کار  »اختیار«. اختیار در مقابل جبر: گاهی 4

این است که کاري از فاعل، تنها از روي میـل و   ،رود و آن می

کـه از سـوي عامـل دیگـري     آن ، بیرغبت خودش صادر شود

و » تیـار اخ«تحت فشار قرار گیرد. این معنا، از معنـاي دیگـر   

شرطی در  ،جا؛ زیرا در اینتر است عام» فاعل بالقصد«حتی از 

اي گوناگون را تصور کنـد و پـس از   بین نیست که فاعل کاره

شوقی براي اختیار یک عمل به وجود آید و  ،ذهنیۀ یک مقایس

تأکد پید ا کند و به دنبال آن تصمیم بگیرد و عـزم و اراده بـر   

انجام کاري کند؛ خواه این عزم و اراده، کیف نفسانی یا فعـل  

نفسانی باشد. تنها شرط این است که کار از روي رضـایت و  

 .)105 - 103، ص1390(مصباح،  فاعل انجام شودرغبت 

نظـر   مطمحچه در اینجا مطرح و اي که ذکر شد، آن هاز معانی چهارگان
  بوده، معناي سوم است.
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 ط اختیار و انتخابوشر. 2

  شمارد: میبرگري آزاد انسان، چهار شرط  براي انتخاب اهللا مصباح آیت
 ؛اي متضـاد هـ  . گرایش3 ؛. قدرت انتخاب و تصمیم2؛ . شناخت1

  هاي تحقق خارجی. . وجود زمینه4

  اول. شناخت (علم)
بـاره آیـات فراوانـی     این باوراست که در قرآن کریم در ایـن  ایشان بر
» علـم «شـرط بـودن   ۀ که در زمینـ اي  هترین آی اما روشن ،وجود دارد
نَّا خَلَقْنَا الْإِنسانَ من ا«ِشود این آیه است:  ، یادآورمیانسان براي اختیار

راستی که ما  )؛ به2(انسان:  »بصیراً أَمشَاجٍ نَّبتَلیه فَجعلْنَاه سمیعاً نُّطْفَۀٍ
ــاگون)  آدمــی را از نطفــه ــه (از عناصــر گون ــدیم؛ اي آمیخت او را آفری

او را شنوا و بینا ساختیم. ایـن آیـه پـس از ذکـر      ،رو ازاین آزماییم. می
 ،آمیخته، به حکمت این آفـرینش و هـدف آن  ۀ آدمی از نطف آفرینش

گیـرد   کند؛ یعنی بر سر چند راه قرار مـی  که آزمودن اوست، اشاره می
و اجـراي مسـئولیت وي فـراهم آیـد، سـپس      » ابتال«تا زمینه براي 

او را شنوا و بینا آفریدیم. با توجه  و فرماید: به او توان ادراك دادیم می
، سمع و بصر الزم »ابتال«یابیم که براي  می، درها اژهبه ارتباط میان و
هاي انسان، به  در میان انواع ادراك »بصر«و  »سمع«است. (انتخاب 

. بـه هـر حـال،    اهمیت و وسعت این دو حس در شناخت است) خاطر
و هـدف  شـود  انسان آزمایش آنکه آید که براي  میاین نکته از آیه بر

بایـد داراي قـدرت شـناخت    ردد گـ آفرینش وي در این جهان تأمین 
  .)123، ص1390(مصباح،  باشد

 ، با دید دقیق فلسفی، علم داراي مراتبی است:اهللا مصباح آیتاز دیدگاه 
علم ناآگاهانه: علم ناآگاهانه دانشی است که آدمی هیچ درکی ) 1

توان ثابت کـرد کـه    هاي عقلی می و دلیل ها تجربهاز آن ندارد، اما با 
  چنین دانشی به صورت ناآگاهانه در ژرفاي دل آدمی وجود دارد.

آگاهانه: این علم هنگامی است که آدمی بـه دانـش    علم نیمه) 2
کـه مـا از    آگاه نیست، اما ممکن است از آن آگاهی یابـد؛ چنـان   خود

ا بـه تـداعی یـا    مـ دانیم در حال حاضر غافلیم، ا بسیاري چیزها که می
  ایم. دانسته یابیم که آن را می میبرخورد، در

دانـیم. پـس    دانـیم کـه مـی    ) علم آگاهانه: دانشی است که می3
اتکُم الَ   «توان گفت: در آیۀ شریفه:  می هـطُـونِ أُمن بکُم مأَخْرَج اللّهو

دةَ ووجعلَ لَکُم الْسمع واألَبصار  تَعلَمونَ شَیئاً تَشْـکُرُونَ   األَفْئـ لَّکُـملَع «
کند، اوالً به علم آگاهانـه نظـر    که از انسان نفی علم می، )78(نحل: 

آگاهانـه   اآگاهانه یا نیمـه دارد. ثانیاً منافاتی ندارد که علمی به صورت ن
در آدمی باشد، اما چون به آن توجه ندارد، آن را از علـم خـویش بـه    

  ).124ص ،1390(مصباح،  حساب نیاورد

 میان علم، ایمان و عمل . رابطۀ3

تصـدیق  «بـه معنـاي    را» ایمـان «اگـر   :است معتقد اهللا مصباح آیت
عقـل بالبداهـه درك   «علـوم را   ازآنجاکـه برخـی   از ،بگیریم» ذهنی
همـان  ، ایمان »اختیار مقوم آنها نیست«علوم نیز  ازبرخی  و» کند می
منظـور از ایمـانی کـه در     قوام آن به اختیار نیست. اما است و» علم«

در مقابـل   ،قرآن و متون دینی، اساس سـعادت شـناخته شـده اسـت    
در بیـان   . ایشـان و بـا علـم تفـاوت دارد   قرار داشـته  » کفر و جحود«

  گوید: علتش می
پـذیرد و   ولی دلـش آن را نمـی   ،داند بسا انسان چیزي را می

ن بـا آ  عمـداً  ،رو خواهد به لوازم آن ملتـزم شـود. ازایـن    نمی

را انکـار   کند و به هنگام اقتضا بـا زبـان هـم آن    مخالفت می

گیرد، از انکاري کـه   کند. چنین انکاري، که با علم انجام می می

بـارتر   د، بدتر و براي تکامـل انسـان زیـان   از روي جهل باش

که دل، چیزي را که ایمان عبارت است از این کهاست. نتیجه آن

و بخواهد به همـۀ لـوازم   عقل و ذهن تصدیق کرده است، بپذیرد 

آن ملتزم شود و تصمیم اجمالی بر انجام لوازم عملـی آن بگیـرد.   

ـین علـم    پس ایمان، منوط و مشروط به شناخت است، ولی نه ع

  ).94- 93، ص 1394است و نه الزم دایمی آن (ر.ك: مصباح، 

ایمـان و عمـل را    ۀچگـونگی رابطـ   ،از همین مطلـب  اهللا مصباح آیت
عـین عمـل خـارجی،     ایمان مقتضی عمل است، نـه گیرد:  نتیجه می

و صالح و شایستگی و حسـن   ،دهنده به آن است بلکه ریشه و جهت
فاعلی فعل بسـتگی بـه ایمـان دارد. اگـر عملـی از ایمـان بـه خـدا         

چه قیِ انسان تأثیر نخواهد داشت. گرسرچشمه نگیرد، در سعادت حقی
خودش یا دیگران بر دنیا براي  کرداري نیکو باشد و منافع بسیاري در

رَابٍ     «آن مترتب شـود:   کَسـ مالُه مـینَ کَفَـرُوا أَعذ ۀٍ والـَّ یعـبِق   هب سـحی
اءه لَـم یجِـده شَـیئاً     تَّى إِذَا جـاء حآنُ مالظَّم      اه ه عنـده فَوفـَّ د اللـَّ جـوو

هابساعمالشـان ماننـد سـرابی اسـت در     که کفر ورزیدند،   ؛ کسانی»ح
و  بدد آن را چیزي نیایتا نزد آن آ ؛پندارد بیابان که تشنه آن را آب می

  ).39بپردازد (نور: پس حسابش را  بیابد؛خدا را نزد آن 
معتقد اسـت: اولـین قـدمی کـه انسـان در سـیر        اهللا مصباح آیت
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تکاملی خود به سوي کمال نهـایی، یعنـی قـرب خـداي متعـال بـر       
ۀ هـاي بعـدي و روح همـ    قـدم ۀ ریشـ دارد، ایمان است. این قدم،  می

مراحل استکمال است. قدم دوم، فعالیتی است کـه دل بعـد از ایمـان    
دهد؛ یعنی توجه به خدا  به خدا، بدون دخالت اعضا و جوارح انجام می

 واذْکُرُوا اللَّه کَثیـراً «شود:  پروردگار تعبیر می »ذکر و یاد«که از آن، به 
 رستگار شوید. تا ؛ و خدا را بسیار یاد کنید)10معه: (ج» لَّعلَّکُم تُفْلحونَ

قدم سوم، اعمال باطنی دیگري است که انسـان بـا یـاد خـدا انجـام      
هـاي قـدرت و عظمـت و     دهد؛ مانند تفکر در آیات الهی و نشـانه  می

رسد. به عبـارت   حکمت او. سپس نوبت به اعمال بدنی گوناگونی می
ن است، در مظاهر مختلـف و در  ایماۀ که الزم ،دیگر، تصمیم اجمالی

کـه از   ،هـا  شود. این اراده گر می هاي تفصیلی و جزئی جلوه لب ارادهقا
اصـلی هسـتند، موجـب تقویـت ذکـر و ایمـان       ة یک نظر، فـرع اراد 

نماز را براي یاد مـن بـه   )؛ 14(طه:  »لذکْرِي الصلَاةَوأَقمِ « :گردند می
الح یرْ  «پاي دار.  لُ الصـ مـالْعو ه آن  هسـت عمـل شای )؛ 10(فـاطر:  » فَعـ

چنـان کـه اگـر اراده بـر     همبـرد.   (سخن و اعتقاد صحیح) را باال می
  شود. موجب ضعف ایمان می ، به تدریج،خالف مقتضاي ایمان باشد

میـان  ۀ را بـه رابطـ  » عمـل «و  »ایمان« ۀرابط ، ایشان در نهایت
  کند: تشبیه می» گیاه و اعمال نباتی ۀریش«

جذب مواد غذایی مفید، موجب رشد و اسـتحکام   چنان کههم

بار، موجـب ضـعف و سـرانجام،     ی زیانو جذب مواد سم ،آن

ــ  چنــین کردارهــاي گــردد، هم ۀ درخــت مـی خشـکیدن ریش

ـ  یشایسته، عامل ثر در دوام و اسـتحکام ایمـان، و اعمـال    ؤم

ناشایست و ارتکـاب گناهـان، موجـب ضـعف و سـرانجام،      

فـی قُلُـوبِهِم    فَأَعقَبهم نفَاقاً« گردد: ایمان میۀ خشکیدن ریش

» إِلَى یومِ یلْقَونَه بِما أَخْلَفُواْ اللّه ما وعدوه وبِمـا کَـانُواْ یکْـذبونَ   

هایشان به دنبال آورد تا روزي کـه   نفاقی را در دل ؛)77 (توبه:

اي که با خدا کردند و در  هخدا را مالقات کنند، در اثر خلف وعد

  ).97ـ95، ص 1394: مصباح، گفتند (ر.ك که دروغ میاثر این

  قدرتدوم. 
قدرت بر انجـام آنچـه اختیـار    «، دومین شرط اختیار اهللا مصباح آیتاز نظر 
  کند: است که ایشان آن را از یک منظر، به چهار قسم تقسیم می» شده

توانـد   الف. قدرت طبیعی یا فیزیکی: با به کار گرفتن آنها، انسان مـی 
  تنها به اتکاي نیروي بدنی تصرفاتی در خارج از وجود خود انجام دهد.

ـناخت   ب. قدرت تکنیکی: به کمک ابزارهاي صنعتی و با بهره گیري از ش
 کند. قوانین حاکم بر طبعیت، در بخش دیگري از طبیعت تصرف می

هـاي   گیـري از اوضـاع اجتمـاعی و مایـه     ج. قدرت اجتماعی: با بهره
  کند. هاي دیگر استفاده می ود و بر اساس آن، از انسانش روانی حاصل می

هاي دیگر، متمـایز اسـت و از    قدرتۀ د. قدرت متافیزیکی: از هم
و در طبیعـت و  گیرد  سرچشمه میروح و عنصر ماوراي طبیعی انسان 

  .)137، ص1390(مصباح،  گذارد یا غیر طبیعت تأثیراتی می

  هاي انسان گرایشسوم. 
میـل و  «بـرد   براي اختیـار نـام مـی    اهللا مصباح آیتسومین شرطی را که 

  کند: یاد می» شرط تکوینی«انسان است که البته از آن به عنوان » گرایش
آگاهی و قدرت، هم شرط اختیار است و هم شرط تکلیف؛ ولی 

اختیار، مفهوم دیگري نیز دارد کـه چـون وجـودش مفـروض     

شـود و آن   است، شرط مسـئولیت و تکلیـف محسـوب نمـی    

بـه عبـارت   اسـت.  » میل به انجام دادن کار«عبارت است از 

آن را شـرط   دیگر، این، شرط تکوینی اختیار است، ولی قانوناً

 ،شناسـانه  فسی و روانالن معرفۀآورد. در تحلیل  اب نمیبه حس

پـذیرد.   بینیم که کار ارادي و اختیاري بدون میل تحقق نمی می

 هاسـت  اراده تبلـور میـل   توان گفـت: اصـوالً   می ،از یک نظر

  .)144(همان، ص

شناسـی اشـاره    ایشان به یکی از تقسیمات معـروف در روان  ،ادامه در
  :نماید میی را به چهار دسته تقسیم هاي باطن د که میلنک می

که با اندامی از  ،هاي مربوط به نیازهاي حیاتی الف. غرایز: کشش
ة نامیده شده اسـت؛ مثـل غریـز    »غریزه«هاي بدن ارتباط دارد،  اندام

کنـد و   می تأمینکه هم نیازهاي طبیعی انسان را  ،خوردن و آشامیدن
که بقـاي نسـل را    ،نسیجة هم با اندام گوارشی مرتبط است، یا غریز

  کند و با دستگاه تناسلی ارتباط دارد. تضمین می
هایی است که در رابطه با انسان دیگـر   ب. عواطف: عواطف میل

والـدین بـه فرزنـد و بـرعکس، یـا      ۀ ؛ مثـل عاطفـ  شـود  گر مـی  جلوه
روابـط   قـدر هـر   .هاي دیگـر  هاي گوناگون ما نسبت به انسان کشش

 ،شود؛ مثالً تر می شتر باشد، عاطفه قويمعنوي بیاجتماعی، طبیعی یا 
تـر   اي طبیعی دارد، عاطفـه قـوي   هوالدین با فرزند، چون پشتوانۀ رابط

  معنوي دارد.اي  همعلم و متعلم پشتوانۀ رابط لیو ،ستا
هـاي منفـی، مقابـل عواطـف و      ج. انفعاالت: انفعاالت یا کشش



   ۳۱ اهللا مصباح و ژان پل سارتر از ديدگاه آيت» مسئوليت«و » آزادي«بررسي تطبيقي 
 

عکس آن است؛ یعنی حالتی روانی است که بر اساس آن، انسان بـه  
کند.  میعلت احساس ضرر یا ناخوشایندي، از کسی فرار یا او را طرد 

  شوند. نفرت، خشم، کینه و امثال آن جزو انفعاالت محسوب می
هـایی   حالت »احساسات«د. احساسات: طبق برخی اصطالحات، 

تنهـا بـه انسـان    بـوده،  دیدتر مـذکور قبلـی شـ    نمونۀاست که از سه 
موجـود  هم قبل کم و بیش در حیوانات نمونۀ اختصاص دارد. آن سه 
انسان است؛ مثل احساس تعجب، احساس ة است، ولی احساسات ویژ

تـا برسـد بـه     مانند آن، استحسان، احساس تجلیل، احساس عشق، و
  .)145(همان، ص احساس پرستش

نش را مطرح کرد که توان بحث گزی از نظر ایشان، زمانی می
گـزینش در  «هاي متعارضی وجود داشته باشـد:   ها و میل خواست

شود که چند خواست متعارض در مقام ارضا وجود  جایی مطرح می
داشته باشد و انسان ناچار باشد یکی را ارضا و دیگـري را فـداي   

  ).146(همان، ص» آن کند

  هاي تحقق خارجی وجود زمینهچهارم. 
خـارج   ،رط چهارم اختیار را برخالف سه شرط سابقش اهللا مصباح آیت

  داند: از وجود انسان می
بـه طـور    ،هاي سه شرط نخست، همه در نهـاد انسـان   مایه

فطري قرار داده شده است؛ اما شرایط عمل مربوط به خـارج  

از وجود انسان است. باید در خارج شرایطی فـراهم باشـد ـ    

ـ  ایل کـه در انسـان   عالوه بر ابزار عمل و دست پا و سایر وس

  .)122(همان، ص تا انسان بتواند کاري را انجام دهدـ  هست

  انسان اختیار ةدایر
  :اهللا مصباح آیتاز نظر 

افتخار و امتیاز بشر به این است که راه خود را آزادانـه   اساساً

کند و اگر این اختیار نباشـد بـا موجـودات دیگـر      انتخاب می

  کند. تفاوت نمی

فـرض   ین حقوقی و مکاتب اخالقی یک پیشنتمام ادیان، قوا

زیرا اگر انسـان   ؛»انسان آزاد است«دارند و آن این است که 

(مصباح،  مجبور باشد امر و نهی کردن به او بی معنا خواهد بود

  .)225، ص4، ج 1391

اما بحثی که در اینجا مطرح است حیطه و دایرة اختیار و آزادي است که به 

انسـان اختیـار   «باره چنین اسـت:   در این اهللا مصباح آیتطور خالصه، نظر 
دارد، اما محدود. در میان محل تالقی قوانین مختلف حـاکم بـر جهـان و    

  ).224(همان، ص» هایی براي انتخاب دارند ها زمینه طبیعیت، انسان
  دهد: گونه توضیح می ، ایناما به صورت تفصیلی

ر جهت اهـداف خـود   ها استفاده از قوانین د عمل انسانة دایر

است و انسان همواره با استفاده و کشف یک قـانون طبیعـی،   

شود. پـس مـا در میـدان     بر قانونی دیگر از طبیعت پیروز می

و البتـه در   ،ی و معلولی قـرار داریـم  هزاران قانون طبیعی و علّ

 ةاختیار داریم. حال در همـین دایـر   محدودي هم تکویناً ةدایر

توانـد   مـی  ،سان هر گونه دلش خواسـت آیا ان ،اختیار تکوینی

یا یک سري حدود و قوانین تشـریعی عمـل مـا را     ،عمل کند

کند؟ جواب این است که ما در ایـن محـدوده هـم     محدود می

اما نه قوانین تکوینی، بلکه قوانین تشریعی  ،هایی داریم قانون

و اعتباري یا ارزشی، یا به تعبیري که قـدما از هـزاران سـال    

عقـل عملـی، در قبـال قـوانین      ةمحدود اند هردپیش مطرح ک

  (همان). خارجی که محدوده عقل نظري است

قوانین تشـریعی آزاد اسـت و در   انسان در رعایت  :است ایشان معتقد
بـه  هـم  ات شـرعی را  رهمـان) دسـتو  اینجا جبري در کـار نیسـت. (  

  کند که: پزشکی تشبیه میرات دستو
کـرد و اگـر   خواهـد  اگر مریض به آن عمل کند سالمتی پیـدا  

شـود. در عـین حـال کـه      تر می مخالفت کند مریض، مریض

اما اگر  ؛که به دستوارت پزشک عمل کند ،مریض مختار است

باید قوانین بهداشتی را رعایـت   ،طالب سالمتی و نشاط است

  .(همان) . این معناي اختیار استنماید

 دیدگاه ژان پل سارترب. 

برد، ویژگی این هستی  مینام » هستی لنفسه«که از انسان به  ،سارتر
دارد  »تهـی بـودن  «کند و تفسیري کـه از   اعالم می» تهی بودن«را 

  داند: است. وي انسان را محکوم به آزادي می» آزاد«این است که او 
 ،دیگـر در برابـر خـود    ،الوجـود نیسـت   اگر بپذیریم که واجب

رها را مشروع کنـد، نخـواهیم   ها یا دستورهایی که رفتا ارزش

یافت... . ما تنهاییم بدون دستاویزي که عـذرخواه مـا باشـد.    

زیرا خـود   ؛بشر محکوم به آزادي است... . بشر محکوم است

زیرا همـین کـه پـا بـه      ؛آزاد است ،را نیافریده و در عین حال



۳۲   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

(  دهد کارهایی است که انجام می ۀجهان گذاشت، مسئول هم

  ).36ص، 1361سارتر، 

  »اختیار«تعریف . 1
  آزادي یک امر شخصی است و ماهیت خاصی ندارد: ،از نظر وي

، آزادي، ذات و ماهیت خاصی ندارد؛ زیـرا آزادي یـک   سارتردر نظر 

امر شخصی است، و هر کس معنـاي خـاص آزادي را دارد. مـن    

توانم ماهیتی به آزادي تصور کنم. اما آزادي اساس هر مـاهیتی   نمی

ت هر چیزي را به وسیلۀ امکـان عملـی کـه داریـم،     است. ما ماهی

  ).230، ص1374کنیم (نوالی،  یعنی آزادي، تأسیس می

الوجـود نباشـد هـر     اگر واجب«نویسد:  می داستایوسکیاز قول  سارتر
این گفتار سنگ اول بناي «کند:  سپس اضافه می ،»کاري مجاز است

  .)35، ص1361(سارتر،  »اگزیستانسیالیسم است
و اساسـاً مـا تـوان     ،اعمال ما خوب است عتقد است: تمامم سارتر

؛ توانیم بدي را انتخاب کنـیم  گاه نمی ما هیچ« انتخاب بدي را نداریم:
  .)27(همان، ص» کنیم همیشه خوبی است چه اختیار میآن

  انسان اختیار ةدایر. 2
نهایـت اسـت. تنهـا     انسان وسـیع و بـی   اختیار ةدایر ،سارتراز دیدگاه 
  تواند آزاد نباشد: آن اختیار ندارد این است که نمی انسان در حالتی که

یگانه حالتی که ما آزاد نیستیم این است که آزاد باشیم که آزاد 

نباشیم. ما مدام با آزادي خود سرو کار داریم. آزادي بـه طـور   

ـتی    سؤالدایم در هستی من مورد  است. جایی که من دربـارة هس

شـوم. واقعیـت    رو مـی  ام روبـه  ديخود بیندیشم و بپرسم بـا آزا 

ـارتر انسانی وجود ندارد، مگر (و به شکلِ) آزادي. به گمان  ، آزادي س

  ).225، ص1384یعنی امکان برگزیدن (احمدي، 

وضـعیت  «انسان فقـط در مـواردي کـه بـه      ،سارتراز منظر  ،بنابراین
  :استگردد دچار عدم اختیار  میبر» بشري

ـتین ظهـور   ، دیدگاه فلسفی جبسارتراز نظر  رگرایی در زندگی راس

وضـعیت  «کند، مگر در چند محکومیت بنیادین کـه همـه بـه     نمی

هـا، در خـود، امکـان     گردند و تازه این محکومیـت  بازمی» بشري

  ).227گشایند (همان، ص هاي فراوان را می گزینش

  آگاهی عینیت انتخاب و. 3
اصوالً  عمیقی قایل است وۀ رابط »انتخاب«و  »آگاهی«میان  سارتر
  داند: را عین یکدیگر می این دو

و براي آگـاه بـودن، بایـد     ،براي انتخاب کردن، باید آگاه بود

گونه آگاهی  انتخاب و آگاهی یک چیز است. هیچ انتخاب کرد.

ذاتی وراي انتخاب من وجود ندارد، بلکه آگاهی مـن انتخـاب   

هاي من معناهایی اسـت کـه مـن بـه      انتخابۀ من است. هم

  .)304ص، 1386(امیري،  دهم میجهان 

جا که آگاهی من ؛ زیرا از آنترین وصف آدمی است آزادي مهم

پایان دومی  پایان اولی لزوماً ،از آزادي با وجود من یکی است

  .)305ص (همان، نیز هست

ی آزادي از آن کسی است که داراي آگاه ،سـارتر بر حسب نظر 

قصد و نیتـی  که ما داراي و قدرت انتخاب است. به محض این

یعنی براي خود نظري پیدا کنیم، امکان انتخـاب نیـز    ،بشویم

شود. آگاهی و انتخاب در نزد انسـان عـین    براي ما فراهم می

  ).228، ص1374(نوالی،  هم هستند

  مقایسهج. 
 ژان پـل سـارتر  کتب فلسفی و ادبـی   اي که در تمام مسئلهترین  مهم

ـ  ، بهاست »آزادي«شود،  دیده می فیلسـوف  «کـه برخـی او را    اي هگون
انـــد. البتـــه آزادي مطـــرح شـــده از جانـــب      نامیـــده »آزادي

شـناختی   ، آزادي فلسفی و هستیسارتر ویژه بهها و  اگزیستانسیالیست
چند دیـدگاه پذیرفتـه   زادي سیاسی، اجتماعی و حقوقی. هرنه آ ،است

تواند بر دیدگاه مـا در آزادي حقـوقی تـأثیر     شده در آزادي فلسفی می
ــالاردبگـــذ ــوي آزادي  ،، ولـــی در هـــر حـ مطـــرح شـــده از سـ

، سـارتر آزادي در برابر جبر است. آزادي در نگاه  ،ها اگزیستانسیالیست
نهایت و بدون تعریف خاص است. تنها چیزهـایی کـه در    بیمطلق و 

آن مختار نیستیم، در زمان بودن، در مکان بودن، زنـده بـودن و کـار    
نامیده است. اما در هر چیـز   »وضعیت بشري«که آنها را است کردن 

ترین وصف انسان را  دیگري توانایی گزینش و انتخاب دارد. وي مهم
  داند، بلکه انسان چیزي جز آزادي نیست. می »آزادي«

که ا به وجود اختیار در انسان و اینه اعتقاد اگزیستانسیالیسیت

اعتقاد و  .است..اً شرور نیست، اعتقادي صحیح و بجانسان ذات

 ،ها ها بر اختیار و آزادي درونی انسان اصرار اگزیستانسیالیست
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که این اختیار و آزادي تنها اختصاص به انسان دارد و حیوانات 

از آن محرومند، گفتاري بس  اند هروي از غریز که مجبور به پی

که آزادي هیچ حد و ، اما اینبجا و شناخت صحیح انسان است

و و نه حد و مرز عقلـی،  دارد مرز شرعی  نه حد و ،مرزي ندارد

  است.گفتاري نابج

 داستایوسـکی : در پاسخ نویسد می سارتردر نقد  علوي سرشکیآقاي 
  باید گفت: سارترو 

الوجود نباشد، هر کاري مجاز است] گفتـارِ   این [اگر واجب اوالً

کـه   انـد  هاثبات کـرد  زیرا فیلسوفان اخالق نوعاً ؛غلطی است

دین و اعتقاد به خدا، عقل و وجـدان و حـس    نظر از حتی قطع

 ،اخالقی، انسان را به حقوق طبیعـی و اصـول کارهـاي نیـک    

و در  ،کند همچون صداقت و وفاي به عهد و غیره راهنمایی می

که همان حقوق عقلی و ذاتی  ،حقوق هم حقوق طبیعی ۀفلسف

باشد، اصول نخستین حقوق است و بدون آن هیچ قـراردادي  

  د و عقال آزادي انسان بی حد و مرز نیست.اعتبار ندار

حـد و مـرز    ي اعتقاد به بـی ابه معن »اگزیستانسیالیسم« ،ثانیاً

دن سارتر، این نامحدود بـودن  بودن آزادي نیست و نسبت دا

که مارسـل   همچنان ؛ادي را به اگزیستانسیالیسم، خطاستآز

کنـد   تصریح مـی یز به این نسبت ناروا به اگزیستانسیالیسم ن

  ).1395لوي سرشکی، (ع

  معتقد است: استاد مطهريعالوه بر این، 
میان اعتقاد به خـدا و  اي  ههیچ رابط ،به لحاظ منطقی و فلسفی

جبر و اختیـار بـه قبـول و     مسئلهشود.  اختیار انسان دیده نمی

ة تـوان بـراي اراد   مـی  ،نفی خدا مربوط نیست. با قبـول خـدا  

که با نفی خدا  همچنان ؛انسان نقش فعال و آزاد در نظر گرفت

 »آزادي انسان«ۀ توان به فرضی می ،نیز طبق قانون علیت عامه

توهم جبر، اعتقاد به نظام قطعـی علـت و   ۀ ایراد گرفت. ریش

علیت و اختیار انسان ۀ معلول است که اگر منافاتی میان نظری

نیست، اعتقاد به خدا نیـز سـبب انکـار آزادي نخواهـد شـد      

 .)524ـ384، ص1377(مطهري، 

  داند، اما: او می »آزادي«ویژگی اصلی انسان را  سارتر
 ،ست. این ویژگی در آغـاز ویژگی اصلی انسان متفکر بودن او

به صورت یک استعداد و بالقوه در او نهفته است، به تدریج به 

بینی)  ها (جهان ۀ آن در قلمرو هستیرسد و به وسیل فعلیت می

. پـردازد  و مطالعـه مـی  ها (ایدئولوژي) بـه تحقیـق    و بایستی

که به طـور فطـري    ،جاست که آزادي و انتخابگري خود رااین

زیـرا   ؟بخشـد  دریافته بود، به حکم عقل و خرد تحکـیم مـی  

قدرت تفکر و اندیشه، بدون آزادي و قدرت انتخاب نامعقول و 

هـاي   یکی از ویژگـی  »آزادي«اگر چه  ،بیهوده است. بنابراین

آزادي حیوانی بـدون  تواند  ن نمیولی مقصود از آ ،انسان است

زیرا یک چنین آزادي  ؛گري عقل و تفکر باشد نظارت و هدایت

ــق دارد. آزادي شــهوانی از      ــز تحق ــر نی ــات دیگ در حیوان

هاي انسان نیسـت. آزادي عقالنـی اسـت کـه او را از      ویژگی

آزادي  ،سـازد و در ایـن صـورت    دیگر موجـودات ممتـاز مـی   

خرد با معیارهایی کـه در قلمـرو   نامحدود نخواهد بود. عقل و 

راه او قرار یک رشته بایدها و نبایدها را فرانظري و عملی دارد، 

  .)54، ص 1367 (ربانی گلپایگانی، دهد می

  گوید: می سارتر
چـه اختیـار   تـوانیم بـدي را انتخـاب کنـیم. آن     یگاه نم ما هیچ

حتی انتخـاب   ،سـارتر کنیم همیشه خوبی است. گویا به نظر  می

کاران کـاري خـوب بـوده و بـا      جنایات و ظلم از طرف جنایت

  .)217ص  ،1390(یوسفی،  حسن نیت همراه است

؛ یک چیـز هسـتند   »انتخاب«و  »آگاهی« :معتقد است ژان پل سارتر
گونه آگاهی ذاتی وراي انتخاب من وجود ندارد، بلکه آگاهی من،  هیچ

گـري آزاد   : انتخـاب معتقد اسـت  اهللا مصباح آیتانتخاب من است. اما 
  انسان داراي چهار شرط است:

ــناخت، . شــناخت: 1 ــود داش ــه،  خ ــامی اســت: ناآگاهان راي اقس
اولــین شــرط اختیــار و انتخــاب،  ،آگاهانــه و آگاهانــه. بنــابراین نیمــه

 اما شرط کافی نیست. ؛است »شناخت و علم«
 ،دهقدرت بر انجام آنچه اختیار شـ  ،. قدرت: دومین شرط اختیار2
شود: قدرت طبیعـی   به چهار قسم تقسیم می ،از یک دید قدرتاست 

قـدرت متـافیزکی کـه از     ؛ وقدرت اجتمـاعی  فنی؛قدرت  ؛یا فیزیکی
روح و عنصـر مـاوراي   ریشه در هاي دیگر متمایز است و  قدرتۀ هم

 گذارد. و در طبیعت و یا غیر طبیعت تأثیراتی می داردطبیعی انسان 
 این شرط تکوینی اختیار است، ولی قانونـاً  هاي انسان: . گرایش3

شـود:   آورند و به چهار دسـته تقسـیم مـی    آن را شرط به حساب نمی
 غرایز، عواطف، انفعاالت و احساسات.

هاي تحقق خارجی: یعنی عـالوه بـر سـه شـرط      . وجود زمینه4
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باید است، که به صورت فطري در نهاد انسان قرار داده شده  ،نخست
  یطی فراهم شود تا انسان بتواند کاري انجام دهد.در خارج هم شرا

داند کـه راه   امتیاز بشر را این می ،سارترهم مانند  اهللا مصباح آیت
پـیش  در راه افراط  مسئلهدر این  سارتراما  ،خود را آزادانه انتخاب کند

کنـد. از دیـدگاه    اختیار را بسیار وسیع فـرض مـی   ةگرفته است و دایر
ر انسـان اختیـار نداشـته باشـد، دیگـر سـتایش و       اگ ،اهللا مصباح آیت

و ایـن پـیش    ،معناست او بینکوهش راجع به رفتار و کردار و گرایش 
تمام ادیان، قوانین حقوقی و مکاتـب   »انسان آزاد است«فرض را که 

دانـد. در میـان    نهایت نمی بی اند. وي آزادي انسان را اخالقی پذیرفته
هـا   جهـان و طبیعـت، انسـان    بـر محل تالقی قوانین مختلف حـاکم  

هایی براي انتخاب دارند. ما در میدان هـزاران قـانون طبیعـی و     زمینه
اختیـار   محدودي هم تکویناً ةی و معلولی قرار داریم و البته در دایرعلّ

قـدر   آن آن را سـارتر کـه  ة اختیـار تکوینی( داریم. البته در همین دایـر 
تـوان تصـور    را نمیاي  هبزرگ کرده که دیگر محدودیتی و حتی دایر

کرد)، قوانینی تشریعی داریم که براي رسـیدن بـه سـعادت مـادي و     
معنوي و فردي و اجتماعی باید آنهـا را رعایـت کنـیم. البتـه انسـان      

خواهم این قـانون و دارو را اسـتفاده    من آزادم و نمی«تواند بگوید  می
  .)27- 25، ص4ج ،1391(مصباح،  »خواهم به جهنم بروم می کنم و

عمل در دین اسالم، داراي اهمیت فراوانی است و موجب تقـرب بـه   
شود، ولی اگر عملی از ایمان به خدا سرچشمه نگیـرد، در   خداي متعال می

سعادت حقیقی انسان تأثیر نخواهد داشت، گرچه کـرداري نیکـو باشـد و    
  منافع بسیاري در دنیا براي خودش یا دیگران بر آن مترتب شود.

که انسان در سیر تکاملی خود به سـوي کمـال    پس اولین قدمی
است. قدم دوم در سـیر  » ایمان«دارد،  نهایی قرب خداي متعال برمی

تکاملی انسانی، فعالیتی است که دل بعـد از ایمـان بـه خـدا، بـدون      
  دهد. دخالت اعضا و جوارح انجام می

قدم سوم اعمال باطنی دیگري است که انسان با یاد خـدا انجـام   
هـاي قـدرت و عظمـت و     مانند تفکر در آیات الهی و نشـانه دهد؛  می

رسد. (ر.ك:  سپس نوبت به اعمال بدنی گوناگونی می حکمت او{...}
  ).96–95، ص 1394مصباح، 

: عمـل کنـیم   گویـد  داند و می انسان را جز عمل چیزي نمی سارتراما 
که امیـد هماننـد بـیم، منشـأ      صورتی در ،که به امید متکی باشیمآن بی
وي اعتقادي به فطرت و خدا ندارد، راهـی  آنجاکه ري دارد. ولی ازفط

  بیند: روي خود نمی جز ناامیدي پیش

کـه معتقـدین بـه خداونـد تمـام       کنـد  می سارتر طوري القا

بدون اینکه تکلیف خـود را انجـام    ،امیدشان به خداوند است

ـ   ،دهند ل خودشـان  و ملحدین را به این دلیل که فقط بـه عم

داند، در صورتی که این پنداري غلط  تر می موفق متکی هستند،

 ةمن و ملحد تنهـا در شـناخت محـدود   ؤزیرا اختالف م ؛است

امکانات است و یاري خـدا در رفـع موانـع و ممکـن کـردن      

که یاري باشد، نه این ، میرسند چیزهایی که ناممکن به نظر می

ي این است کـه خـدا، کارهـاي    امن به معنؤاز خدا خواستن م

ِ مـؤمن یعنـی خـدا بـه جـاي      ؛را انجام دهـد  مؤمن مخصوص

و بـه   ،و یا به جاي او بذر بپاشـد  ،کشاورز زمین را شخم بزند

و یا چکش بزند و غیره، و  ،صنعتگر و نجار اره کند مؤمنجاي 

داند در کارهایی کـه بـه او واگـذار شـده، بایـد       می مؤمن ،لذا

العمل ابتلـی  من قَصر فی «خودش تصمیم بگیرد و عمل کند: 

مآن کس که در عمل کوتاهی کند، دچـار انـدوه گـردد    ؛»باله 

  .)127حکمت  ،1390البالغه،  نهج(

حتـی در   .کنـد  هیچ کاري نمی مؤمن)انسان (و خدا به جاي او

بسـا   چـه  ،هنگام احساس ضعف در مقابل موانع و مشـکالت 

کشد. ولی هرگز امید به  ناامید شده، دست از ادامه کوشش می

 سـت چنـین نیسـت، بلکـه ایـن خدا     مؤمني خداوند نزد یار

باشـد، بـا    می مؤمنامکانات را در جایی که به صالح  ةمحدود

؛ کنـد  دهد و یا او را متوجه صـالحش مـی   دعاي او توسعه می

وأَن لَّیس للْإِنسانِ إِلَّـا مـا   «فرماید:  طور که در قرآن هم می آن

که براي انسان جـز حاصـل   این ؛»سعى وأَنَّ سعیه سوف یرَى

تالش او نیست و (نتیجه) کوشش او به زودي دیـده خواهـد   

  ).189- 188ص، 1390) (یوسفی،40- 39شد. (نجم: 

رود، از قبل هدفی را براي فعـل   قاعدتاً هر حکیمی، که به دنبال عملی می
ـیدن    خود در نظر دارد و بر اساس برنامه و نقشه اي پیشینی در جهـت رس

گونه بر عمل انسـانی تأکیـد    ، که اینسارتردارد. اما  به آن هدف قدم برمی
  پذیرد. دارد، هیچ برنامه و هدف پیشینی براي انسان نمی

 دربارة مسئولیت مصباح اهللا آیتگاه دیدد. 
  »مسئولیت«معناي . 1

  دهد: توضیح میگونه  اینرا  »مسئولیت«معناي  اهللا مصباح آیت
به معناي خواسته شدن چیزي از  »مسئولیت یا مسئول بودن«
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رود که خواهـان (سـائل)    و در مواردي به کار می ،کسی است

گیـري نمایـد و    خود را از خوانده (مسئول) پـی ۀ بتواند خواست

خـود و  ۀ رفتار مطابق یا مخـالف خواسـت  ة حداقل وي را دربار

و بازخواست قـرار   سؤالپیامدهاي آن پاسخگو دانسته، مورد 

این است که مسئول متناسب بـا نـوع رفتـار     ،آنۀ الزم .دهد

خود، مورد تحسین یا تقبیح، و در مـواردي مـورد تشـویق یـا     

ت در جایی معقول است کـه  تنبیه قرار گیرد. در نتیجه، مسئولی

، وظیفه و تکلیفـی داشـته   سؤالنسبت به امر مورد  »مسئول«

مفهـوم   :شـود  به همین جهـت اسـت کـه گفتـه مـی      .باشد

گردد. اگر  در قبال انجام یا ترك وظیفه مطرح می »مسئولیت«

خود عمل کـرده باشـد مـورد سـتایش قـرار      ۀ مکلف به وظیف

ۀ و اگر از انجام وظیف ،شود یبه او پاداش داده م گرفته و احیاناً

مجـازات   خویش سرپیچی نموده باشد، مورد نکوهش و بعضاً

  .)156 –155، ص1394(مصباح،  گیرد و کیفر قرار می

  مسئولیت فرد و گروه  . 2
، بلکـه  تـک افـراد نیسـت    مسئولیت منحصر بـه تـک   :برخی معتقدند

ول دانسـته  توانند مسـئ  ها نیز می ها و شرکت ها، نهاد ا، سازمانه گروه
نظـام آموزشـی کشـور مسـئول     «شـود:   وقتی گفته مـی  ،مثالً شوند؛

 ،مسئولیت را به نهاد مربوطـه نسـبت داده   ،»پرورش متخصص است
ستایش یـا نکوهشـی کـه در     روي، بدیندانیم.  را پاسخگو می »کل«

شـود،   عمل کردن به وظیفـه یـا سـرباز زدن از آن انجـام مـی     ۀ نتیج
  تک اشخاص. نه تک ،است »کل«متوجه 
  گوید: می اهللا مصباح آیت

هـا نیـز    ها، نهادها و سـازمان  اگر منظور این است که شرکت

ـ  وجودي مستقل و عینی دارند، بـه  نظـر از   کـه صـرف   اي هگون

توان آنها را مسئول دانسته، مـورد   می ،اشخاص و اعضایشان

سخنی است باطل و نامقبول؛ زیـرا   ،پرسش و پاسخ قرار داد

و سـتایش متفـرع بـر مسـئولیت اسـت، و      سـرزنش   اصوالً

مسئولیت متفرع بر تکلیف، و تکلیف متفرع بر اختیار، و اختیـار  

تـوان   نمـی  ي،رو هـیچ  هاي انسـان اسـت، و بـه    نیز از ویژگی

مسـئول   ،ها را با اختیار دانست. بنـابراین  ها و سازمان شرکت

گونـه   ی و عرضـی اسـت و هـیچ   دانستن آنها امري مسـامح 

اما اگر منظـور ایـن باشـد کـه      .و فلسفی نداردعقلی  ۀپشتوان

هاي اخالقی و حقوقی افـراد   برخی، بلکه بسیاري از مسئولیت

ها و نهادهاي اجتماعی و به سبب عضـویت   در درون سازمان

است درست  گیرد، سخنی آنان در تشکیالت خاصی شکل می

  .)158 – 157صو قابل دفاع (همان، 

  ط مسئولیت اخالقیوشر. 3
  :داردمسئولیت اخالقی سه شرط  ،اهللا مصباح آیتاه از دیدگ
  قدرت و توانایی )1

ـ  ،بنابراین هـا و   توانـایی ۀ اگر فعل مورد تکلیف، خارج از حیط

تـوان   نمـی  استعدادهاي انسانی باشد، طبیعی است که اخالقاً

روسـت کـه مـا     زایـن فرد را در قبـال آن مسـئول دانسـت. ا   

ح است، و خداي حکیم نیز قبی »یطاقما ال«: تکلیف به معتقدیم

هاي آدمیان خارج باشـد از آنـان    کاري را که از حدود توانایی

) 286 :(بقـره » إِالَّ وسـعها  الَ یکَلِّـف اللّـه نَفْسـاً   « :خواهد نمی

 .)159، ص 1394(مصباح، 

  . علم و آگاهی2
دومین شرط مسئولیت این است که انسان شیء مورد تکلیف 

 ،بنـابراین  .»بدانـد «خود را در قبال آن  ۀوظیفو  »بشناسد«را 

تـوان شخصـی را نسـبت بـه کـاري       در صـورتی مـی   اخالقاً

که عالوه بـر  کرد پاسخگو دانست و او را ستایش یا سرزنش 

ه آن، از درسـتی یـا نادرسـتی آن نیـز     داشتن قدرت نسبت ب

إِنَّـا  «فرمایـد:   آگاهی داشته باشد. قرآن کریم در این باره مـی 

 »بصـیراً  أَمشَاجٍ نَّبتَلیه فَجعلْنَاه سـمیعاً  نُّطْفَۀٍلْإِنسانَ من خَلَقْنَا ا

ـ    ؛)2(انسان:  آمیختـه  اي  هبه درستی که مـا انسـان را از نطف

آزماییم، پس (به این دلیل) او را شنوا و بینـا   آفریدیم، او را می

  .)160- 159ص، 1394(مصباح،  ساختیم

  اختیار و اراده آزاد: )3
ة وجـود اختیـار و اراد   ،ط اساسی مسئولیتودیگر از شر یکی

شود و او را در  چه موجب ارزش کارهاي آدمی میآزاد است. آن

دهد این است که کارهاي  معرض ستایش و سرزنش قرار می

روي دارد، انتخـاب   هاي مختلفی که در پیش خود را از میان راه

اد از آن، از انفعـال  تواند با استمد کند. انسان نیرویی دارد که می می

هـاي   در برابر غرایز و امیال سرکش حیوانی خارج شده، بر جاذبـه 

توان او را  اش فائق آید. به همین سبب است که می مختلف درونی
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نسبت به کارها و آثار و پیامدهاي اعمالش مسئول دانسـت و او را  

  ).160مورد سؤال و جواب قرار داد (همان، ص

  انواع مسئولیت. 4
  در برابر خدا اول.
اولـین   :معتقـد اسـت   ،به عنوان یک فیلسـوف موحـد   اهللا مصباح آیت

کسی که شایسته است که انسان را مورد سؤال و بازخواست قراردهد 
  :متعال است خداوند

زیـرا همـه    ؛انسان در برابر خداوند مسئول است ،بدون شک

و به سوي اوست. هیچ موجـود   ،چیز از آن اوست، مال اوست

م یدیگري در برابر او از خود استقاللی ندارد. وجود همه چیز قا

که اگر آنی توجه خود را از اي  هبه او و وابسته به اوست، به گون

لَّه ما فی السـماوات  « ؛»ها فرو ریزند قالباز هم «عالم برگیرد 

هـایی کـه در    نعمت یک از . هیچ)255بقره: ( »وما فی األَرضِ

مال خودش نیست. مالک حقیقـی   ،گیرد اختیار انسان قرار می

هاي جسمی و روحی، و درونـی و بیرونـی انسـان، ذات     نعمت

روشن است که انسـان بـه    ،اقدس الهی است. با این وصف

هـا،  ، در برابـر مالـک حقیقـی آن   ها سبب تصرف در این نعمت

یعنی او حق دارد  خداوند، مسئول است و باید پاسخگو باشد؛

چرا از چشم  ؟کند که چرا فالن عمل را انجام دادي سؤالاز ما 

هاي نفسانی و شـیطانی   و گوش و زبان خود در برابر وسوسه

و  ؟چرا اوقات خویش را به بطالت گذرانـدي  ؟مواظبت نکردي

  .)157، ص1394، مصباح( ها و صدها سؤال دیگر ده

  دوم. در برابر خود
زیـرا نفـس    ؛داراي مسئولیت است ،خود برابر انسان در ،بعد ۀمرتب در

دارد که با یکدیگر ارتباطاتی دارند و هـر   متفاوتیآدمی ابعاد و شئون 
مسـئولیت خاصـی دارنـد.     ،کدام نسبت به دیگـري حقـوق، و بـالتبع   

مورد  ،ي جوارحی و جوانحی خود اعضا خصوصانسان در  روي، بدین
  گرفت: سؤال قرار خواهد

خواهد، از چشم و گوش، و  انسان حق ندارد هرگونه که میمثالً، 

إِنَّ السمع «دست و زبان، و سایر اعضا و جوارح استفاده کند: 

). هریک 36اسراء: ( »والْبصرَ والْفُؤَاد کُلُّ أُولئک کَانَ عنْه مسئوالً

از اعضا و جوارح ظاهري و باطنی انسان حقوق خاصی نسبت به 

شود، در روز  گونه که از آیات و روایات استفاده می و آن او دارند،

گیرند و دربارة نحوه عملکـرد   قیامت مورد بازخواست قرار می

الْیوم نَخْتم علَى أَفْواههِم وتُکَلِّمنَا «دهند:  آدمی با آنها شهادت می

به هر  ).65یس: ( »أَیدیهِم وتَشْهد أَرجلُهم بِما کَانُوا یکْسبونَ

هـاي روح خـود    هـا و خروجـی   حال، آدمی نسبت بـه ورودي 

مسئولیت دارد، و یکی از وظایف روزانـۀ او در قبـال خـودش،    

  ).177- 176، ص1394محاسبه و مراقبه است (مصباح، 

  سوم. در برابر دیگران
کـه بـه   شـخص عـالوه بـر این   در اسالم هر  ،اهللا مصباح آیتاز منظر 

، در برابر دیگر مسئول است یشد و در برابر خوداند ح خودش میمصال
نوعان خود نیز مسئولیت دارد. و این تکلیفـی اسـت   افراد جامعه و هم

  هر متدینی گذارده است: ةعهد که خداوند بر
آدمـی گذاشـته   ة خداوند براي سایر افراد، حقوقی را بر عهـد 

این است کـه هـر فـرد متـدینی بایـد       ،آنهاۀ است که از جمل

دایت و رستگاري دیگران را نیـز داشـته باشـد. دو    هۀ دغدغ

کـه در ردیـف    ،»نهی از منکر«و  »امر به معروف«بزرگ ۀ وظیف

نماز و روزه و حج و جهاد قرار دارند، به خـوبی ایـن وظیفـه و    

دهند. البته سائل حقیقی در این نـوع از   مسئولیت را نشان می

بـراي  مسئولیت نیز خداوند است؛ زیرا اوست کـه وظـایف را   

این  ،افراد نسبت به یکدیگر تعیین کرده است. به همین دلیل

مسئولیت درعرض مسئولیت در برابر خداوند نیست، بلکـه در  

راستا و در شعاع آن قرار دارد. در واقـع، بـر اسـاس بیـنش     

هـا، اعـم از    توحیدي اسالمی، ما معتقدیم که همـۀ مسـئولیت  

حتـی حیوانـات و    مسئولیت در برابر خود، دیگر افراد جامعه و

هاي مسئولیت در برابر خدا به حساب  نباتات، از شئون و شاخه

  ).178- 177آمده، همگی در شعاع آن قرار دارند (همان، ص

  . در برابر سایر موجوداتچهارم
انسـان در برابـر    اهللا مصـباح  آیتچهارمین دسته از کسانی که از نظر 

  آنها داراي مسئولیت است، طبیعت و سایر موجودات عالم است:
در  کـه  ،ترین انواع مسـئولیت اخالقـی انسـان    یکی دیگر از مهم

مسـئولیت در برابـر طبیعـت و سـایر     «، اسالم بسیار بر آن تأکید شده
گونـه  اسـت. انسـان حـق هر   » موجودات، اعم از گیاهـان و حیوانـات  

گونـه کـه   توانـد هر  ط زیست ندارد. همچنین نمـی تصرفی را در محی
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بخواهد با حیوانات رفتار کند، بلکه حیوانات نیز حقوقی برعهدة صاحبشـان  
  ).178دارند که در روایات به خوبی بیان شده است (همان، ص 

  دربارة مسئولیت دیدگاه ژان پل سارتر.  ه
  مسئول وجود و اعمال خود ؛انسان. 1

 ماهیتش مقدم است، پس او انسان بر که وجودحال ، سارتراز دیدگاه 
  مسئول وجود و اعمال خود است:

وجود مقدم بر ماهیت است، پس بشر مسـئول   ،اگر به راستی

ــویش اســت  ــه، نخســتین کوشــش   .وجــود خ ــدین گون ب

ا مالک و صـاحب  اگزیستانسیالیسم آن است که فرد بشري ر

ا بـر  چه هست قرار دهد و مسئولیت کامل وجـود او ر اختیار آن

  ).26- 25ص، 1361 (سارتر، خود او مستقر کند

  انسان مسئولیت جهانی دارد. 2
کند که منظور این نیست که او فقط مسئول خویشـتن   تأکید میوي 
 بلکه وي مسئولیت کلی دارد: ،است

ـئول فردیـت خـاص     منظور این نیست که بگوییم: آدمی فقط مس

فراد بشر است گوییم: هر فردي مسئول تمام ا خود است، بلکه می

). من مسئول خود و مسئول همگان هستم و بـراي  26(همان، ص

ام. به عبـارت دیگـر، بـا     آفرینم که خود برگزیده بشر صورتی می

 ).28کنم (همان، ص انتخاب خود، همۀ آدمیان را انتخاب می

  زند: گونه مثال می ، اینبر این مطلب خود سارتر
  اگر من:
چند ایـن ازدواج  ، هرزندانی بشومازدواج کنم و داراي فر ،مثالً

مـن یـا هـوس     مربوط به وضع خود من یـا عشـق   منحصراً

ا خود را با این کار ملتـزم  تنه نه ،همه شخصی من باشد، با این

افراد بشر را در طریق انتخاب یک همسر  ۀام، بلکه هم ساخته

  .)28 - 26(همان، ص ام ملتزم کرده

جریـــان ر آدمـــی آزاد اســـت کـــه در هـــ ،بـــه نظـــر او

یکی یا برخی را  ،هاي گوناگون میان گزینه ،هایش اندازي طرح

برگزیند و مسیر بعدي خود را انتخاب کند. این انتخاب ناگزیر 

بـار   ،کند. انسان در جریـان هـر گـزینش    انسان را متعهد می

زیرا هر گزینش نشانی  ؛کند سنگین مسئولیت را احساس می

ـ  از آزادي او دارد، و می ط مسـیر آینـدة خـود او را    تواند نه فق

دگرگون کند، بل بر زندگی دیگران هم تأثیر بگذارد، و انسـان بـه   

تواند این نکته را نادیـده بگیـرد،    نمی ،»براي دیگري بودن«عنوان 

  ).234- 233، ص1384یا کم اهمیت تلقی کند (احمدي، 

  گوید: او می
هایش به دیگـران   ر شخص باید بتواند در مورد گزینشکه ه

انسـان بـه عنـوان     گوي آنها باشـد. ...  توضیح بدهد، و پاسخ

سـت، بایـد   م بر ماهیت اوکه وجودش مقد ،اي یگانه هستنده

 هاي گوناگونی که در در وضعیت ،هایش خودش از راه گزینش
خـود را بسـازد. او    ،گیـرد (و بـا آزادي گـزینش)    قرار میآنها 

  .)235- 234(همان، ص هاي خویش است مسئول انتخاب

حتی مسئول جنگ و  ،امور است ۀانسان مسئول هم ،سارتراز دیدگاه 
اگـراراده کـنم، جنـگ    « صلحی است که در آن نقشی نداشته اسـت: 

  .)224، ص4، ج1391(مصباح،  »ویتنام تمام است
رانی  با توجه به این تکلیف، جایی براي هوس :معتقد است سارتر

  ماند: و کارهاي بیهوده نمی
رانی ارتبـاطی نـدارد؛ چـه اگـر      ما با هوسانتخاب در فلسفه 

بپذیریم که من در برابر یک موقعیت مجبورم روشی انتخـاب  

کنم، و نیز اگر بپذیرم که در هر حال مسئولیت ایـن انتخـاب،   

کنـد، بـه    که با ملتزم کردن من تمام آدمیان را نیز ملتزم مـی 

  ).61- 60ص، 1361 (سارتر، من استة عهد

 مقایسهو. 
توجـه   سـارتر اگزیستانسیالیسـم و   ۀفلسـف  ۀهاي برجست یکی از جنبه

هاي فـردي و   دادن به قدرت فرد در انتخاب امور و نقش او در فعالیت
 ،جمعی و همچنین مسئولیتی است که فرد در زنـدگی اجتمـاعی دارد  

چـه تقریـر   ، اگرز اهمیت فراوان اسـت یاین مطلب از لحاظ تربیتی حا
  ابهاماتی همراه است: با اشکاالت و »مسئولیت«از  سارتر

چـون انسـان آزاد    :گویـد  در مورد مسئولیت انسان مـی  سارتر

به این معنی کـه ایـن    ؛است، مسئول رفتار و روش خود است

من با کمال آزادي انجام دادم، پـس مـن خـالق     کار را چون

عواقب آن کار هستم... . نقد مـا بـر سـارتر ایـن اسـت کـه       

ارد. اگـر کسـی منکـر    مسئولیت بدون اصول حقوقی معنی ند

حقوق طبیعی و اصول عقلی اخالقی باشـد، همچـون سـارتر    

اش را پایمـال کـرده    طبیعـی تواند کسـی را کـه حقـوق     نمی



۳۸   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

حقـوق   )64(همان، ص کرد، و سارتر منمستحق مجازات بدان

 .)223- 222، ص1390(یوسفی،  عقلی شده است

 ؛ردمسئولیت به قـول مطلـق، دو رکـن اساسـی دا     ،و به عبارت دیگر
  بدین قرار:
زیرا موجـودي کـه آزادي و   ؛ . وجود آزادي و اختیار در انسان1

جان یا حیـوان کـه بـه طـور      ة بیمثل ماد ،اختیار از خود ندارد

 مسئولیت حقوقی ندارد. ،کند جبري، طبق غریزه رفتار می

است، که در حقوق طبیعی  ،عقلی ۀ. وجود وظیفه، الاقل وظیف2

نه اگر هیچ حقی و تکلیفی است وگریکی از شرایط مسئولیت 

بـاز   ،یعنی عقلی نباشد تا حقوق طبیعـی را درك کنـد   ،نباشد

مسئولیت حقوقی معنی ندارد و گفتن مسئولیت اما بـدون هـر   

 و اگر مقصود ،استعقلی و وضعی، گفتاري بدون محتو وظیفه

ـ    سارتر همین ۀ عقلـی و  گفتن مسئولیت اما بـدون هـر وظیف

شود بدون محتوا و بـازي کـردن بـا     یوضعی باشد، گفتاري م

  ).1395الفاظ است (علوي سرشکی، 

  به تعبیر دیگر:
ــر  ،ســارتر از ســویی مســئولیت ســنگین انســان هنگــام ب

انسان بـا   :گوید ورزد و می می تأکیدها در زندگی  گیري تصمیم

و در واقـع   ،کند انتخاب خود، تصویري از بشر مطلوب ارائه می

هاي  ین باشد، پس انسان با انتخاببشریت باید چن :گوید می

، او منکـر خـدا و   آفریند. اما از سوي دیگر خود، بشریت را می

هم  سارترهاي  شود. شارحان ایده گونه نظام ارزشی کلی میهر

چـرا و چگونـه    ،معلوم نیست انسان در چنین وضعی :معتقدند

او در برابر چـه کسـی و   باید خود را مسئول بداند و مسئولیت 

  .)100- 99، ص1388(گرامی، یست؟ براي چ

ساختن ماهیت خود، و معتبـر تلقـی شـدن آنچـه فـرد       ،سارتراز نظر 
ر فرد به سازد، نسبت به دیگران احساس مسئولیت را د خود می ةدربار

 تـا  »ئول وضع دیگران نیز هستفرد مس«که آورد. گفتن این وجود می
انجـام   شخصـاً چه فرد : آنگوید می سارتر سو، حدي مبهم است. ازیک

مسئولیت را تعمـیم   ،دیگر سويو از  ست،دهد، معیار موجودیت او می
انتقـاد   !را مسئول وضع دیگران دانست؟ کستوان هر  دهد. آیا می می

دهـد   آنچه انجام میاست نسبت به دیگر اینکه اگر فرد واقعاً مسئول 
کند چگونه ممکن است دیگـري را مسـئول کـار     و آنچه انتخاب می

  نمود؟ وي فرض

دهد که فرد مسـئول   ن جلوه میمسئولیت انسان را تا آنجا سنگی
حتی اگر این اتفاق جنگی  ،دهد حوادثی است که در عالم رخ می تمام

  باشد که هیچ نقشی در آن نداشته است.
فرض بگیریم که در جهان جنگی رخ داده است که در آن، دو 

، تمام در این صورت .طرف قصد نقض آزادي دیگري را دارند

هاي موجود در آن زمانه، مسئول جنگ هسـتند و قصـد    انسان

تـوان نتیجـه    بنـابراین، مـی  اند.  نقض آزادي دیگري را داشته

هـا عملـی ضـد     گرفت که [طبق مبناي سارتر] تمـام انسـان  

  ).60، ص1391اند (دهقان سیمکانی،  اخالقی انجام داده

ل اسـت کـه   مسـئولیت در جـایی معقـو    ،اهللا مصـباح  آیـت از دیدگاه 
 ؛، وظیفه و تکلیفـی داشـته باشـد   سؤالنسبت به امر مورد  »مسئول«

ۀ از آن غفلت نموده است، که اگـر مکلـف بـه وظیفـ     سارترامري که 
و  ،به او پـاداش داده شـود   و احیاناًشود خود عمل کرده باشد ستایش 

خویش سرپیچی نموده باشـد، نکـوهش و بعضـا    ۀ اگر از انجام وظیف
  .گرددمجازات و کیفر 

  کند: سه شرط براي مسئولیت اخالقی ذکر می اهللا مصباح آیت
که انسـان را  است  سارترنظر برخالف این الف. قدرت و توانایی؛ 

ب. علم و آگاهی؛  داند که هیچ نقشی در آن ندارد. مسئول جنگی می
  آزاد. ةج. اختیار و اراد

  :داند میوي همچنین مسئولیت را چهار نوع 
خدا: زیرا همه چیـز از آن اوسـت، مـال اوسـت و بـه      . در برابر 1

و هیچ موجود دیگري در برابر او از خود استقاللی ندارد.  ،سوي اوست
همـه بایـد    روي، بـدین مالـک حقیقـی عـالم تنهـا اوسـت.       ،بنابراین

 پاسخگوي او باشند.
دارد کـه بـا    گونـاگون . در برابر خود: نفس آدمی ابعاد و شئون 2

دارند و هر کدام نسبت به دیگري حقوق، و بـالتبع  یکدیگر ارتباطاتی 
 مسئولیت خاصی دارند.

که به مصالح کس عالوه بر اینهر  ،. در برابر دیگران: در اسالم3
در برابـر دیگـر    ،اندیشد و در برابر خودش مسـئول اسـت   خودش می

 نوعان خود نیز مسئولیت دارد.افراد جامعه و هم
تــرین انــواع  یگــر از مهــم. در برابــر ســایر موجــودات: یکــی د4

، تأکیـد شـده  کـه در اسـالم بسـیار بـر آن      ،مسئولیت اخالقی انسان
اعــم از گیاهــان و  ،مســئولیت در برابــر طبیعــت و ســایر موجــودات 

 است. ،حیوانات



   ۳۹ اهللا مصباح و ژان پل سارتر از ديدگاه آيت» مسئوليت«و » آزادي«بررسي تطبيقي 
 

  گیري نتیجه
دانـد و هـیچ ضـابطه و معیـاري      می انسان را برابر با آزادي سارتر. 1

را  »انتخـاب «و  »آگـاهی «دهـد. وي   ه نمـی ئبراي انتخاب انسان ارا
آزادي انسان،  بر تأکیدضمن  اهللا مصباح آیتداند. اما  عین یکدیگر می

قصد و «کند، به معناي  می را از میان چهار معنایی که برایش ذکر  آن
کنـد. همچنـین    مـی  گیرد و براي آن حد و مرز معرفـی  می» گزینش

داند، برخالف  ي انسان میگر را یکی از چهار شرط انتخاب» آگاهی«
  که این دو را عین یکدیگر تلقی کرده است. سارتر
ن جلـوه  انسان را تـا آنجـا سـنگی    »مسئولیت« ژان پل سارتر. 2
 ،دهـد  حوادثی است که در عالم رخ مـی  دهد که فرد مسئول تمام می

حتی اگر این اتفاق جنگی باشد که هیچ نقشی در آن نداشـته اسـت.   
دانـد و علـت آن را    هـا مـی   انسان را مسئول خود و تمام انسان سارتر

ن اخالقـی  معتقد به اصـول معـی   ،عین حال در .داند آزادي انسان می
اهللا  آیتکند. از نظر  اي براي انسان تصور نمی ههمچنین وظیف .نیست
 »اختیـار «هـا  چهار شرط دارد که تنها یکی از آن »مسئولیت« ،مصباح

شمرده اسـت و البتـه   بربراي مسئولیت انواعی  است. ایشان همچنین
  پذیرد.   را نمی» مسئولیت فوق توان انسان«
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